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Ivan Sanz
Editor de Diaridelaneu.cat i Info-
jonquera.cat . Editor pàgina de 
neu a L’Esportiu. Redactor a Pàn-
xing Cerdanya, Pànxing Pirineus 
i Lugaresdenieve.com. Col·labo-
rador del blog Skitude.com i Blog 
Esquiaryviajar.com

Qui som
Diaridelaneu.cat és una publicació digital d’actualització diària els 365 dies de l’any. També compta amb suport en paper (pàgina de neu) via 
L’Esportiu tots els dijous en temporada de neu. En dades auditades per Google Analytics vam tancar el 2020 amb 256.084 sessions genera-
des per 135.409 usuaris que van visitar 401.576 pàgines del Diari.

Diaridelaneu.cat, és un mitjà digital fundat l’any 2013 i associat a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, entitat reconeguda amb la 
Creu Sant Jordi 2006 i amb el Premi Nacional de Comunicació 2013.

Gemma Arché
Periodista a:
Setmanari Hora Nova 
de l’Alt Empordà
Diari digital Infojonquera.cat
Diari digital Diaridelaneu.cat
i col·laboradora del blog Skitude.
com i blog Esquiaryviajar.com
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Ho fem així
Els objectius de Diaridelaneu se sintetitzen en 3 punts.

1 • Donar suport i difusió als esports de neu i el turisme d’hivern en 
temporada de neu. A la primavera, estiu i hivern ho fem d’acord amb 
els esports d’aventura i el turisme de muntanya actiu.

2 • Fomentar el coneixement del Pirineu i les comarques de muntaya 
de forma respectuosa amb el medi natural.

3 • Esdevenir una eina de comunicació i difusió útil per a les empre-
ses del sector i a tots els practicants, siguin professionals o amateurs.

Continguts destacats: Esquí alpí - Esquí 
nòrdic - Raquetes - Senderisme - Esports 
d’aventura- Informació i opinió - Entrevis-
tes - Material - Història - Gastronomia - Ex-
periències - Competició - Fotografia i vídeo
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Quina és la difusió de la pàgina en paper?

La pàgina de neu i d’esports d’aventura dels dijous:
19.043 exemplars i 105.290 lectors

Seguim creixent. Dades auditades per Google Analytics:

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

Usuaris
any 2020

135.400

Sessions
any 2020

256.000

Pàgines 
vistes

401.576
any 2020

I la difusió digital del diari de la neu?
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Continguts patrocinats
Branded Content

Publicitat
Banners

Opció 1
Redacció a càrrec de 
diaridelaneu.cat
El periodista o redactor de Diaridela-
neu.cat s’encarrega de redactar i pu-
blicar l’article un cop conegudes les 
especificitats del producte o servei, 
seguint les indicacions de l’anunciant 
que el contracta, però conservant la 
seva independència editorial.
Redacció i Publicació: 165 €
El post inclou article d’aprox. 500 pa-
raules i un màxim de 2 enllaços. 
Fotografies no incloses. Despeses 
de trasllat, si fos el cas, no incloses.

Opció 2
Redacció a càrrec del client
Revisió, i publicació: 90 €
El post inclou més de 500 paraules i 
2 enllaços.

Els articles patrocinats s’identifiquen com 
a Branded Content. 
Per a més informació i altres opcions 
sol·liciteu el nostre catàleg de serveis.
Imports sense IVA 21%

Banner 300x250 Tarifa en CPM: 8 euros + IVA el 21%
Banner 300x600 Tarifa en CPM: 12 euros + IVA el 21%
Banner 728x90 Tarifa en CPM: Tarifa en CPM: 7 euros + IVA 21%

Banner patrocini newsletter 728x90 
Dia d’Enviament: divendres tarda
Per temporada d’hivern: 150 €

Secció recomanem
Articles

La secció “Recomanem” queda posicionada just sota la notícia de 
portada. La conformen tres mòduls verticals, un dels quals (només 
un) es pot contractar per publicar articles que, prèviament, hauran 
estat publicats amb tarifa branded content. Preu per dia: 20 €

Per a més informació i altres opcions sol·liciteu el nostre ca-
tàleg de serveis. Publicitat a jaquetes diaridelaneu (consulteu).



C/ Pons i Gasch, 7
17520 PUIGCERDÀ (Cerdanya)
(M) 687 748 227 
info@diaridelaneu.cat
www.diaridelaneu.cat

Membres de:Facebook

9.105
folowers

Twitter

5.051
folowers

Instagram

3.511
folowers


