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SERVEI DE REFERÈNCIA
El Gran Teatre del Liceu, creat el 1847 a la Rambla de Barcelona, és un teatre d'òpera que ha mantingut al llarg
dels anys la seva funció de centre cultural i artístic, i constitueix un dels símbols de la ciutat de Barcelona. L’any
2022 celebrarà el 175è aniversari, un dels esdeveniments que marcarà la temporada 21/22 i 22/23.
En els seus més de 150 anys d'història el Gran Teatre del Liceu s'ha convertit en un referent de la lírica nacional
i internacional, per on han passat solistes i equips creatius de referència. Es troba entre els 15 teatres més
importants del món.
La Fundació del Gran Teatre del Liceu és una fundació privada catalana de caràcter cultural que té com a principal
finalitat d’acord amb l’article 3 dels seus Estatuts, promoure totes aquelles iniciatives que reverteixin en el
foment i potenciació de la cultura i més específicament de l’operística, així com la promoció de l’art en totes les
seves manifestacions, l’organització d’activitats i representacions d’òpera, dansa i concerts, juntament amb
altres manifestacions culturals, podent desenvolupar aquestes activitats en qualsevol espai i especialment en el
Gran Teatre del Liceu; contribuir al finançament dels objectius de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i a
l’organització de les seves temporades estables.
Com a teatre d'òpera la missió del Gran Teatre del Liceu és la creació i programació d'obres d'art que tinguin la
música com a llenguatge preferent i la difusió d'aquest art al més ampli nombre de ciutadans. A més d'òpera, la
dansa i la música simfònica són els continguts principals de la seva programació. L'instrument principal per
aconseguir-ho és la programació artística, determinada per l'anomenat «Pla Director» signat entre les
administracions públiques i el Teatre.
El Gran Teatre del Liceu és una institució amb un fort arrelament en el conjunt de la societat catalana, amb un
gran reconeixement a nivell mundial i que, a més, l'any 1983 inicia un compromís amb la comunitat educativa i
amb la societat en general a través d’una sèrie d’activitats educatives. Aquest compromís s’ha vist consolidat
amb la creació d’una programació estable, El Petit Liceu, i amb tot un conjunt d’activitats que conformen el
Projecte Educatiu.
Donada la seva posició com a teatre de referencia, el Gran Teatre del Liceu necessita mantenir i incrementar la
visibilitat i notorietat de la identitat corporativa i de les activitats artístiques i educatives en l’àmbit local,
espanyol i internacional. Addicionalment al creixement en abonaments i localitats venudes, aquestes accions
han de facilitar l’impuls de la transferència de coneixement generat pel Gran Teatre del Liceu en el seu entorn
més ampli, és a dir, a la societat.
En relació a aquests objectius, disposar d’eines i estratègies de publicitat i comunicació eficients és un punt
crucial, i especialment volem millorar les nostres campanyes digitals, posant especial atenció a la captació de
leads, la venda d’entrades i al tracking de totes les accions per poder analitzar i optimitzar el ROI d’aquestes.
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Clàusula 1.

OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El present plec estableix les condicions i requisits en que s’ha de desenvolupar el servei a contractar.
L'objecte del contracte és la contractació d’una agència de mitjans que durà a terme els serveis de disseny de
l’estratègia i pla de mitjans de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (en endavant FGTL), la negociació de les
tarifes i descomptes, la contractació dels espais publicitaris, i l’anàlisi i seguiment de les campanyes publicitàries
de la FGTL.
L’empresa adjudicatària del present objecte de contractació haurà de presentar aquells estudis i anàlisis sobre:
-

El mercat i el sector: competència, tendències actuals i futures, etc
Els mitjans i suports: nous players, formats i tecnologies, comparatives d’eficiència i rendibilitat, etc
Els públics objectius: definició del/s buyer persona/s, necessitats i beneficis envers els nostres
productes, disseny del/s customer journey/s, etc

Que siguin necessaris per a prendre decisions estratègiques i tàctiques de la forma correcta, incloses en el
procés de planificació i compra dels espais publicitaris per la FGTL.

Clàusula 2.

EXCLUSIONS

-

El disseny, les arts finals i altres elements de creativitat de la publicitat que es tracti.

-

La publicitat en aquells suports que comptin amb una agència en exclusiva, amb la que la FGTL es vegi
obligada a contractar.

-

Si una activitat és finançada mitjançant patrocini atorgat per una tercera empresa o entitat pública o
privada i entre les condicions d’aquesta figura que les despeses de publicitat són assolides com a part
de l’esmentat patrocini, el servei es contractarà amb l’empresa que imposi la firma patrocinadora,
quedant aquesta activitat exclosa de la present contractació. En cas que no existeixi l’esmentada
imposició, l’agència inclourà aquesta despesa publicitària dins del pla de mitjans, facturant el cost
corresponent a la gestió de la inserció, en cas que n’hi hagi.

-

En casos especials en que el Liceu pacti directament el descompte, sempre que sigui inferior al que les
agències de mitjans designades hagin garantit, l'adjudicatari podrà aplicar el càrrec d’agència
corresponent en concepte d'intermediació i participació en la gestió de la contractació.

Clàusula 3.

ABAST DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L’abast del present Plec de Prescripcions Tècniques inclou les següents tasques:
1. Creació del pla estratègic de mitjans per a la temporada artística del Liceu, que inclou:


Campanya de captació de nous abonaments



Comunicació de la nova temporada i/o venda anticipada



Campanyes individuals per a la difusió i venda dels espectacles de la temporada (òperes,
concerts, dansa) i per les funcions del Petit Liceu i Liceu a la Fresca
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Campanyes de difusió puntuals per esdeveniments prevists o no previstos, com la promoció
Black Friday, campanya de Nadal, rellançament de temporada, etc.

2. Assessorament, proposta i definició del mix de mitjans i la distribució de la inversió per a la consecució
dels objectius definits. Segons el target i el seu moment dins del funnel de màrqueting, aquests
objectius seran de notorietat/visibilitat, consideració, venda o recurrència. Aquests objectius s’hauran
de referenciar a paràmetres de mesura (C/GRP, CPM, CPC, CPL, CPV, CPA...) i a KPIs/indicadors, segons
s’escaigui en cada mitjà i acció, tenint sempre en compte els acords prèviament negociats entre la FGTL
i alguns grups i mitjans de comunicació.
3. Elaboració del pla operatiu de mitjans per a cada campanya sol·licitada. En aquest pla es determinaran
tots els aspectes tàctics de la campanya: durada, distribució de les insercions, formats, cobertura i
d’altres mesures i KPIs, segons el mix de mitjans.
4. Execució del pla de mitjans, que inclou la negociació de preus i/o els descomptes, la compra d’espais
publicitaris, l’assessorament en el disseny de formats d’anuncis, i la gestió, tramitació i enviament de les
creativitats.
5. Seguiment i avaluació en temps real de les campanyes, tot proposant mesures correctores en cas que
es detectin desviacions respecte l’objectiu de venda, notorietat, tràfic, etc.
6. Anàlisi de resultats de les campanyes un cop finalitzades, amb establiment d’aprenentatges i propostes
de millora per les campanyes següents, així com la presentació d’un informe de tancament que
contempli tots aquests punts.
7. Presentació d’una avaluació anual global, posant en referència els KPIs definits amb els objectius
definits i els resultats.

Clàusula 4.

ELEMENTS OBJECTE DEL PLEC

Els serveis objecte del contracte consisteixen en:
4.1 Creació del pla estratègic de mitjans per a la temporada artística del Liceu.
Per aquest exercici, la FGTL proporcionarà a l’agència escollida un briefing per a cada campanya, en base a
les campanyes identificades durant la temporada, així com un llistat dels principals mitjans amb que treballa
per preparar la planificació.
L’agència escollida presentarà un pla estratègic anual de campanyes, amb el detall de totes les campanyes
previstes i una primera distribució del pressupost. Aquest podrà variar i necessitar de redistribucions al llarg
de la temporada, doncs l’evolució de les vendes és un factor d’influència directa en les campanyes dels
títols de la temporada artística.
Cal tenir en compte que poden aparèixer campanyes no previstes que no estiguin contemplades en el pla i
/o en el pressupost de la licitació. En aquest cas, la FGTL presentarà a l’empresa adjudicatària un briefing
on s’indicarà el pressupost assignat a la campanya.
4.2 Assessorament, proposta i definició del mix de mitjans. Distribució de la inversió. Elaboració dels
plans tàctics de campanya.
Per poder realitzar el pla de mitjans de cada campanya, la FGTL elaborarà un briefing genèric al principi de
temporada, i posteriorment elaborarà briefings en profunditat amb suficient antelació abans de l’inici de
cada campanya, un cop coneguem l’objectiu de vendes a assolir, el qual determinarà les característiques
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de la campanya (target, mix de mitjans, cobertura i pressió, etc). L’empresa adjudicatària haurà de
presentar un pla per a cada una de les campanyes acompanyat de tots els aspectes tàctics i KPIs, segons el
mix de mitjans planificat.
4.3 Execució del pla de mitjans i negociació de tarifes i descomptes
Amb cadascun dels mitjans, suports o grups mediàtics amb qui la FGTL té acords establerts, l’empresa
adjudicatària haurà de negociar els descomptes a aplicar per a tota la temporada, per així proporcionar
unes tarifes tancades per la FGTL. Aquestes tarifes negociades hauran de ser més avantatjoses que les
tarifes actualment negociades per la FGTL (adjuntem llistat actual de tarifes negociades per la FGTL en
Annex II).
L’empresa adjudicatària haurà de garantir els descomptes mínims oferts per cada suport en els plecs que
seran extensibles a tots els formats, dies de la setmana i edicions del suport descrits, així com suports
similars en audiència i tipologia no especificats en el present plec, però recomanats per l’empresa
adjudicatària en cas de considerar-se idonis.
A la oferta s’haurà de fer constar sempre la tarifa bruta o base del mitjà, l’actual tarifa de la FGTL, la nova
tarifa negociada per l’empresa licitant, l’import de la comissió de l’agència i l’import final (que haurà de
sumar la nova tarifa negociada + comissió de l’agència).

Tarifes negociades per mecenatge
La FGTL disposa d’uns convenis de mecenatge i patrocini que inclouen suports publicitaris de pagament en
espècie que no són objecte de la negociació d’aquest contracte però que s’hauran de considerar dins de la
planificació de mitjans de cada campanya. El Liceu es reserva el dret d'indicar a l'adjudicatari, en cas que
sigui necessari, que el patrocinador facturarà el cost total de l'anunci directament a la FGTL, en cas que així
ho indiqui el contracte de patrocini o mecenatge.
Per aquestes insercions, l’agència no realitzarà cap negociació de preu ni de descompte; únicament les
inclourà en la planificació de mitjans i realitzarà les gestions de reserva dels espais i enviament dels
originals per la seva publicació, sempre amb la informació i notificació per part de la FGTL. En els casos que
la FGTL negociï tarifes de pagament especials amb determinats mitjans, ho indicarà a l’adjudicatari i podrà
aplicar aquests preus, sempre que siguin més econòmics que els que disposa com a agència.
En els casos de pagament en espècie, i en el supòsit que l’agència adjudicatària així ho consideri, s’aplicaria
un cost en concepte de contractació per anunci: reserva de l’espai, enviament de l’original de l’anunci i
seguiment de la inserció. El preu d’aquesta gestió, en cas de considerar-se, s’indicaria dins de la oferta
econòmica.

4.4 Contractació dels espais publicitaris i tramitació de les creativitats
L’agència escollida reservarà i contractarà els espais proposats als plans tàctics de cada campanya. També
tramitarà les insercions publicitàries, responsabilitzant-se dels enviaments de les creativitats entre el
dissenyador de la FGTL i cada mitjà/suport.
Orientativament, els mitjans i canals objecte d’aquest contracte són:
o

Publicacions d’àmbit nacional, Catalunya i comarcal, en les seves edicions impreses i/o
digitals. Aquí s’inclouen tant els mitjans generalistes, com els culturals i els especialitzats en
música clàssica i/o òpera. Valorarem formats especials com encartaments o altres dissenyats
per les pròpies publicacions.
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o Mitjans digitals. Inclou display a Google Network i d’altres xarxes i suports, amb formats que
van des dels banners als brand days, i amb aplicació de tecnologia programàtica i remarketing;
SEM; video ads; social ads; mobile ads; publicitat nativa; email marketing; branded content; paid
social; digital ambassadors; accions ad-hoc i qualsevol novetat que vagi sortint amb aquest
àmbit;... per complir amb els diferents objectius establerts: awareness, consideració, captació
de leads, drive to web e-commerce, recurrència, notorietat, tràfic.
o Publicitat exterior. Inclou autobusos, circuits d’opis i mupis (paper i digital), campanyes a taxis,
metro, FGC, tren, circuits de cartells,... amb formats convencionals i/o audiovisuals.
o Campanyes de radio i televisió. Contemplem formats convencionals (spots i falques) però
també mencions, branded content, co-branded o desenvolupaments ad-hoc. També campanyes
en les webs o canals digitals associades a aquests mitjans.
o Altres accions especials. Accions de transmèdia, innovació en mitjans, propostes que provinguin
de l’empresa adjudicatària i d’altres suggerides per la FGTL en relació a les noves oportunitats
que apareguin al mercat.

4.5 Seguiment de les campanyes
Seguiment durant el funcionament de la campanya, en temps real, per tal de controlar la correcta aplicació
i desenvolupament de cada campanya. Proposta de mesures correctores en cas de detectar desviacions.
L’empresa adjudicatària estarà en contacte amb la persona de la FGTL responsable de la campanya, per
decidir si cal efectuar alguna correcció sobre la campanya, estar al corrent de l’evolució de les vendes, etc.
En aquest cas l’empresa adjudicatària haurà d’especificar i justificar quins indicadors utilitzarà per tal de
determinar la desviació o la correcta evolució de la campanya, segons s’escaigui.

4.6 Anàlisi de resultats
L’agència seleccionada presentarà un informe d’assoliment d’objectius a la finalització de cada campanya.
Tanmateix, es presentarà un informe anual amb el detall de totes les accions realitzades durant tota la
temporada i la valoració final dels resultats, learnings i mesures correctores.
Durant l’any es faran sessions de treball periòdiques on l’agència i el client compartiran learnings,
propostes, plans i formes de maximitzar els resultats.

Clàusula 5.

EQUIP HUMÀ REQUERIT

En quant a l’equip, es requereix un equip estable i amb certa sensibilitat envers la cultura:



1 Brand Strategist: mínim 5 anys d'experiència.



1 Account Director. Haurà de disposar d'un mínim de 5 anys d'experiència, dominar les estratègies
online i off line i aportar solucions en les diferents especialitats digitals: branding, performance,
social media, analytics.
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1 Account Manager i 1 Account executive. Haurà de disposar d'un mínim de 3 anys d'experiència
treballant en una agència de mitjans i dominar els canals online i offline. Es requereix que sigui
una persona fixa assignada al compte.



1 Responsable de negociació amb mitjans: mínim 5 anys d’experiència.



2 Executius de compres de mitjans. Hauran de disposar d'un mínim de 2 anys d'experiència en la
planificació i l'execució de campanyes de màrqueting online i offline.




Digital Expert SEM/SEO
Digital Expert Social Media. Haurà de disposar d’un mínim de 2 anys d'experiència en aquestes
disciplines.

Clàusula 6.

ESTIMACIÓ DEL VOLUM DE CONTRACTACIÓ

Per la temporada 21/22, el volum de campanyes de mitjans a planificar són 11 òperes, 12 concerts i recitals, 4
ballets, 7 espectacles de El Petit Liceu, campanya de llançament de la nova temporada i captació d’abonaments,
campanya de nadal. En cas que hi hagi altres activitats no previstes, la FGTL ho comunicarà a l’adjudicatari amb
l’antelació suficient amb el briefing corresponent (incloent pressupost).
L’import d’aquest contracte és el màxim, tot i que no hi ha la obligació de consumir-lo en la seva totalitat. A més,
està subjecte a l’aprovació del pressupostos per part dels òrgans de govern del Liceu i pot patir revisions durant
la durada del contracte.
A nivell orientatiu, el pressupost total de licitació (ha d’incloure totes les comissions de l’agència) està distribuït
segons els següents percentatges per cada concepte publicitari.

Publicitat impresa
Publicitat TV
Radio
Revistes sector
Publicitat exterior
Publicitat digital
Altres accions promocionals

24%
11%
12%
10%
10%
30%
2%

En referència al pressupost en espècie o intercanvi subjecte a contractes o convenis de patrocini, que poden
ampliar-se, reduir-se o renegociar-se durant la temporada a continuació es detalla una estimació orientativa
d’aquests imports (aquests imports no formen part del valor estimat del contracte, simplement es detallen per
tal de donar una idea del volum d’import d’intercanvi a gestionar per l’adjudicatari)
Qualsevol canvi o actualització serà comunicat per part de la FGTL a l’adjudicatari per tal que ho incorpori a la
planificació corresponent.

CONTRACTES MECENATGE mitjans
La Vanguardia
Òperes

TOTAL CONVENIS INTERCANVI
(imports en espècie)
137140
115000
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Liceu a la Fresca
Anunci Mecenatge inauguració
Ara
Prisa Radio (C.Ser)
Cope
Onda Cero INTERCANVI
CCMA-TV3
CCMA-Cat Radio
RAC1
Opera Actual
Publicitat exterior MAIN
TMB
Time Out
Forbes Intercanvi
TRAM
FFGG

Clàusula 7.

3000
19140
4500
7000
7500
10000
43785
1390
20000
10800
30.000
150.000
12.000
72000
60000
22000

FACTURACIÓ DELS SERVEIS PRESTATS

La facturació serà per campanya, a la finalització de la mateixa, amb posterioritat a l’aparició de la
publicitat ordenada per la FGTL. També caldrà disposar d’un pre-tancament amb els imports definitius,
un cop finalitzi la campanya o, si és possible, abans de finalitzar (en el cas de les campanyes digitals, i
en la resta de mitjans, si en fós el cas, l’import previst en el pre-tancament no podrà superar el cost
real que hi haurà a la factura).
Les factures emeses per l'adjudicatari hauran d'incorporar com a mínim les dades que a continuació
s'assenyalen:
- El llistat de mitjans contractats, amb la seva corresponent tarifa vigent pel tipus de format sol·licitat.
- El descompte aplicat per l'adjudicatari en aquest format per cada mitjà, el qual haurà de coincidir amb
l'oferta presentada per l'adjudicatari en aquest procediment de contractació.
- El preu final que resulta d’aplicar el descompte sobre la tarifa vigent.
- La comissió aplicada.
- En el cas de les campanyes digitals també haurà d'aparèixer el cost de tecnologia i adserving.
Mireia Martínez
Directora de Màrqueting del Gran Teatre del Liceu

Barcelona, 15 de març de 2021
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