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Qué é
Boísimo?

Boísimo é unha revista dixital de carácter
divulgativo, creada para ser un referente
na cultura gastronómica. Ten o xornalismo
de calidade como ferramenta principal,
co apoio da linguaxe audiovisual e co
enorme poder de difusión que constitúen
hoxe as redes sociais.
Boísimo intégrase como revista específica
en GCiencia* para alcanzar a súa
máxima difusión desde o mesmo inicio da
actividade.

*(Galardoado co Premio Prismas ao Mellor Novo Medio, o
más importante de divulgación científica de España)

Por que
Boísimo?

A calidade das materias primas, a innovación dos
chefs, a proliferación das festas gastronómicas, a
investigación agroalimentaria, o
desenvolvemento da súa industria… Desde
calquera punto de vista que se observe, a
reputada gastronomía de Galicia é enormemente
rica en recursos, con pratos, preparacións e
costumes culinarias de enorme popularidade máis
aló das fronteiras de España.
Cunha gran influencia do mar e os seus produtos,
pero tamén co carácter que lle imprime esa fonte
de transmisión do saber culinario a través do
séculos que é o Camiño de Santiago.
Todo isto e moito máis converte a cultura
gastronómica galega nun crisol no que se funden
culturas de distinta orixe, para dar lugar a un
acervo rico e apaixonante que é preciso coidar.

A Gastronomía en
Galicia; linguaxe
universal

A nosa gastronomía é unha linguaxe
universal esencial no noso patrimonio
cultural. É tradición, harmonía,
creatividade, beleza, ritual, simbolismo,
poesía e complexidade. É tamén fonte de
creatividade, saúde, turismo, relacións
sociais, industria, economía e
sustentabilidade.
Vai unida á vida cotiá, é reflexo dos nosos
costumes, tradicións e rituais, e tamén dos
nosos símbolos e relacións sociais. Forma
parte do estilo de vida da nosa sociedade,
con influencia de distintas culturas, climas,
paisaxes e produtos naturais, o que lle
outorga carácter de diversidade.

A Gastronomía
en Galicia; moito
que contar

Non hai mellor forma de coidar ese
patrimonio que ten tanto de inmaterial
como é a gastronomía que contribuír á
súa divulgación.
Conseguir que chegue ao coñecemento
dun crecente número de persoas é unha
forma de sensibilizar á sociedade sobre o
valor da cultura gastronómica, de
contribuír nunha conciencia colectiva
que asuma a necesidade de protexer ese
conxunto de coñecementos, esa
expresión cultural que involucra, nalgúns
casos, relixiosidade, ritos e tradicións.

Máis que
un portal
de noticias

A través de noticias, reportaxes,
entrevistas e videoblogs, Boísimo
profundiza desde a súa creación no
coñecemento gastronómico, para
estender os seus contidos en aspectos
como a nutrición, a investigación,
receitas, restaurantes, festas ou produtos.
Boísimo quere converterse nunha marca
de referencia da divulgación
gastronómica, e como tal, desenvolverá
unha actividade complementaria á da
súa plataforma dixital a través da
organización de eventos como premios,
exposicións, foros de debate ou encontros
informativos.

Estrelas
Saudables

Boísimo naceu para incidir no fenómeno
gastronómico como elemento de
integración. Para empezar, desde unha
perspectiva de xénero, para acabar coa
estrutura mental que converte ás mulleres
en cociñeiras e aos homes en chefs. En
Galicia hai mulleres con estrela Michelín, e
o novo proxecto que se presenta quere
poñelo en valor. É a orixe de secciós
como Estrelas Saudables, na que
coñecidas cociñeiras con estrela Michelin
ofrecen as súas receitas más beneficiosas
para o benestar. No outro extremo, o
home é cada vez máis partícipe da
alimentación doméstica, unha práctica
que debemos contribuír a normalizar.

Boísimo é
investigación

Non é o único compromiso social que asume
Boísimo, que parte da consideración da cociña
como un elemento de integración, defensa da
diversidade e convivencia intercultural. Non
esporadicamente senón en forma de series ou
seccións.
Así, por exemplo, abórdanse asuntos como os
menús dos comedores escolares, os talleres
culinarios dos centros penais da provincia, o feito
culinario para persoas con diversidade funcional
ou a agricultura e a gandería como elemento de
desenvolvemento territorial, para a recuperación
demográfica das zonas despobladas ou para a
identidade comunitaria a través do patrimonio
inmaterial. Trátase de buscar que hai detrás da
gastronomía convencional, e como a cultura
gastronómica pode contribuír á integración e o
desenvolvemento.

Boísimo, con
Identidade
Galega

Boísimo combina contidos en galego e
castelán. Todos eles publícanse no idioma de
Galicia, coa idea de enriquecelo e divulgalo
a través de seccións como o Gastrocedario:
un contedor de pequenos vídeos nos que se
pon a proba o coñecemento do léxico
propio da gastronomía en galego e dáse a
coñecer o seu significado. Contribúese así
non só a divulgar o coñecemento do galego,
senón a protexer un léxico que non está
exento do risco de extinción. Ademáis, para
facilitar o obxectivo de que o producto, os
productores e os cociñeiros de Galicia
trascendan as fronteras do país, Boísimo
publica tamén en castelán as máis
relevantes das súas informacións, entrevistas
e reportaxes.

Boísimo é
universal

A propia web esforzase en facilitar o
acceso aos seus contidos a persoas con
diversidade funcional, para o que se
implementou o software lector de
pantalla de JAWS (Job Access With
Speech), así como a inserción de
subtítulos nos audiovisuais para persoas
con discapacidade auditiva.

Boísimo
en cifras
72.038
12.253
9.060

Desde o seu nacemento o 17 de decembro,
boisimol.gal experimentou un rápido progreso, que
se substancia en máis de 50.000 visitas nas súas
dúas primeiras semanas de existencia e unha
comunidade en rápido crecemento en redes
sociais, como o demostran os miles de seguidores
con que xa conta en Facebook, Twitter e
Instragram.
Boísimo é un proxecto editorial de GCiencia, un
portal que en 2020 suma 20 milóns de visitas e 2,1
milóns de visitantes únicos, e que é ademáis o
tercer medio en seguidores de Galicia en redes
sociais, só por detrás dos dous principais xeneralistas
da comunidade autónoma.

Tarifas

Tarifas en
Boísimo.gal

Banner 300x600

Banner
300x300
Banner
300x300

Banner en Boisimo.gal (300x600): 625 € /Semana
Robapáxinas en Boísimo.gal (300x300): 375 €/Semana
IVE NO INCLUIDO

Outros
formatos
Estudamos o teu caso e
atopamos a mellor opción.

Branded Content
Xeramos contido interesante para o lector onde ligar a túa
marca ou producto.

Reportaxes Patrocinados
Contamos a historia da túa empresa, das túas novas ou do teu
novo producto.

Eventos e Patrocinios
Os eventos son unha importante ferramenta de marketing e de
relacións públicas que permiten o contacto directo co público
objetivo. Estudamos o teu caso e atopamos a mellor maneira
de vincular a túa marca, cos nosos eventos.

Video Reportaxes
Somos especialistas en facer micro películas para dicir o que
máis che interesa divulgar. O vídeo e unha ferramenta moi útil
para usar nas redes sociais e para chegar a máis público.

Falamos?
boisimo@boisimo.gal
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