www.niu-emporda.org

UNA PETITA GRAN HISTÒRIA
La revista NIU va néixer el novembre del 2020 a través d’una
campanya de micromecenatge que va tenir gran suport i es va fer una
primera tirada de 350 exemplars, que es van acabar en dos mesos.

Filosofia, alimentació,
territori, aprenentatges, art
i cultura,a NIU es convida a
persones i projectes de la
zona per que ens mostrin
que hi ha alternatives o
maneres per a viure de
manera més coherent
amb els valors que ens
defineixen: amor per la
vida i respecte per la terra.
Aquesta primavera (al
Maig) publicarem el segon
número de NIU (semestral)
i farem una impressió de
més de 500 exemplars.

NIU ÉS EMPORDÀ
NIU és cultura de proximitat, és
intercanvi, és xarxa de suport.
És una eina de canvi que vol
revitalitzar aquest entorn,
creant xarxes i transformant
la nostra manera d’estar en el
món, amb amor i senzillesa.
Creiem en la capacitat
col·lectiva per a transformar la
realitat que no ens agrada. Hem
comprovat que som moltes les
persones que volem fer passos
cap al món que desitgem i
visualitzem, sentint que només
ens falta un suport per a
comprendre que no estem sols.

+ de 100
pàgines de
reflexió i canvi
positiu

NIU
als mitjans:

Entrevistes a
Ràdio Nacional 3,
Ràdio 4, Ràdio Estel,
Una distribució
Revista Vida Sana,
que es va ampliant:
Diari Empordà

>>
NIU ha comptat en aquest primer número
amb la col·laboració de diverses persones i
projectes arrelats al territori com:
Pilar Sampietro / Ignasi Rifé / Lola Puig /
Milfulles / Lluis Auquer / Col.lectiu Maap
/ Món Empordà / Eco-turisme Empordà /
LoRelacional / Espai Tònic /
Anna Buxaderas / Edicions Tremendes /
Rosa Pou / Xarxa de suport mutu de l´Alt
Empordà / Mario i Olivia Flecha / Xavier
Punsola / Cuco Lorente / Carlotta Cataldi /
Errata Naturae

Qui hi ha al darrere de NIU?

Més de 900
seguidores a
xarxes socials:
730 instagram
265 facebook

Els lectors
opinen:
Si vols llegir
algunes impressions
de lectors de NIU
segueix el link

>>

Girona, Figueres,
Barcelona, Torroella de
Montgrí, La Bisbal,
Estartit, Verges, Jafre.

>>

Vols ser part de NIU?
Si t’interessa formar part com a anunciant o projecte agermanat a la nostra revista pots escollir la manera més adient. NIU només donarà cabuda a
projectes o negocis amb els seus mateixos valors: Sostenibilitat o ecologia,
canvi social, amor al territori, consciència corporal, alimentació saludable,
arquitectura sostenible... ures, cul
Les opcions son aquestes:

ANUNCI SIMPLE
ANUNCI 1/4 pàgina

90€

Tamany:
16,5 cm x 5,2 cm
+ 1 exemplar en paper
+ menció a xarxes

PROJECTE AGERMANAT

180€

Pàgina sencera:
16,5 cm x 23 cm
+ 2 exemplars en paper
+ banner website NIU
+ relació continuada*

* Ser un projecte agermanat es trobar
una relació entre nosaltres per crear més
comunitat, compartir sabers, elavorar
conjuntament , fer plegats.

Escru o contacta´ns per garantir el teu espai i realitçar
el pagament o per qualsevol dubte:
TEl. 672166070

info@niu-emporda.org

