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SERVEIS I TARIFES



Què és el diari de la neu?

És una publicació digital que també compta amb su-
port en paper.
Informació, opinió, entrevistes, reportatges i viatges 
formen part dels continguts que diàriament publi-
quem al diari.

El que oferim a empreses, institucions, 
clubs, entitats, particulars...

Publicitat directa o suport en difusió al Diaridelaneu.
cat i els mitjans associats de L’Esportiu i el Punt Avui. 
Packs publicitaris conjunts amb altres mitjans secto-
rials i influencers del món de la neu.
Continguts d’encàrrec per a blogs.

A l’estiu

Continuem amb informació diària amb aquests con-
tinguts:
1 - Els esports d’aventura i turisme actiu al Pirineu. 
2 - L’actualitat del sector neu a l’hemisferi sud i  de 
les glaceres de l’hemisferi nord on es pot practicar la 
modalitat d’esquí d’estiu.

Qui som?

Ivan Sanz
Editor de Diaridelaneu.cat, L’Esportiu (pàgina de 
neu) i de Infojonquera.cat.
Redactor a Pànxing Cerdanya, Pànxing Pirineus 
i Lugaresdenieve.com.
Col.laborador del blogs Skitude.com i
Esquiaryviajar.com.

Gemma Arché
Periodista a Hora Nova Alt Empordà,
Infojonquera.cat i Diaridelaneu.cat.
Col.laboradora del blogs Skitude.com
i Esquiaryviajar.com.

Qui som? 
Què fem?
Què et proposem?



Seguim creixent
Oferim espai per a banners zonificats amb garantia de 150.000 impressions en temporada d’hivern i 
fins a 30.000 en temporada d’estiu.
Dades auditades per Google Analytics.

2014 van ser 097.842 sessions / 51.314 usuaris / 153.192 pàgines vistes
2016 van ser 158.099 sessions / 89.959 usuaris / 244.271 pàgines vistes
2018 van ser 176.099 sessions / 86.670 usuaris / 259.268 pàgines vistes

Sessions
any 2020

169.151

Usuaris
any 2020

60.129

Pàgines 
vistes 2020

312.607



Continguts
Branded Content a Diaridelaneu.cat
Continguts a mida per a blogs

Opció 1
Redacció diaridelaneu.cat
El periodista o redactor de Diaridelaneu.cat 
s’encarrega de redactar i publicar l’article un cop 
conegudes les especificitats del producte o servei.

Redacció i Publicació: 165 €
Article d’aprox. 500 paraules i un màxim de 2 en-
llaços. 
Fotografies no incloses. 
S’indentificarà com a Branded Content.
Despeses de trasllat no incloses.

Articles

Opció 2
Redacció a càrrec del client
Article redactat per l’anunciant. 
Fotografies facilitades pel client. 
No s’accepten articles que hagin estat publicats anterior-
ment en altres webs en català.

Revisió i publicació: 90 €
Article d’aprox. 500 paraules i un màxim de 2 enllaços. 
Fotografies facilitades pel client. 
S’indentificarà com a Branded Content.

Guió, edició i producció a càrrec de 
diaridelaneu.cat
Digues-nos què vols destacar i nosaltres ens 
n’encarreguem de tot. Preparem el guió, busquem el 
dia més apropiat per pujar a pistes.
Estat de pistes, les millors pistes per al carving, etc

Vídeo



Banners portal
Tarifes digitals

banner 300 x 250
Tarifa en CPM: 8 € + IVA (21%)

banner 300 x 600
Tarifa en CPM: 12 € euros + IVA (21%)

banner 728 x 90
Tarifa en CPM: 7 €  euros + IVA  (21%)

banner butlletí
Banner 728x90 publicat al newsletter

Per temporada d’hivern: 150 €

banner patrocini
Banner 728x90. Zona alta del reportatge.

75 €  + IVA (21%)



Som els responsables 
dels continguts i publici-
tat de la pàgina de neu 
que tots els dijous de la 
temporada d’hivern (de 
novembre a abril) es pu-
blica al diari L’Esportiu. 
A la temporada d’estiu, 

els dijous de juliol i 
agost, també publiquem 

la pàgina d’esports 
d’aventura. (de juliol a 
agost). Consulteu op-
cions de patrocini i/o 

publicitat.

La pàgina de neu i 
d’esports d’aventura 

dels dijous:
19.043 exemplars i 
105.290 lectors.

Pàgina de neu 
Tots els dijous dins
El Punt Avui i L’Esportiu



La secció “Recomanem” queda posicionada just 
sota la notícia de portada. La conformen tres mòduls 
verticals, els quals es poden contractar per donar més 
visibilitat a reportatges, entrevistes, etc 
Preu per dia: 15 €

Espais recomanats

Altres suports 
Secció recomanats
Uniformes ambaixadors

Diaridelaneu.cat compta amb 6 ambaixadors en dife-
rents estacions d’esquí. Cadascuna d’aquestes jaquetes 
de l’uniforme tenen la funció de suport publicitari.  
Opcions a braç, pit o esquena.

Serigrafiat esquena jaqueta (part alta). Import: 1.000 
€ + IVA
Serigrafiat esquena jaqueta (part baixa). Import: 1.000 
€ + IVA
Serigrafiat màniga dreta: 600 € + IVA
Serigrafiat màniga esquerra: 600 € + IVA

Uniformes

Continguts d’encàrreg per a blogs.
Preu a consultar.

Continguts

Vídeo d’encàrreg per a blogs.
Preu a consultar.

Vídeo



C/ Alfons I, 44 - A
17520 PUIGCERDÀ (Cerdanya)
(M) 687 748 227 / 972 554 105  
info@diaridelaneu.cat
www.diaridelaneu.cat

Membres de:

Facebook

9.105
followers

Twitter

5.090
followers

Instagram

3.525
followers


