
QUI SOM, QUÈ FEM I QUÈ ET PROPOSEM?

2019-20



El que som

Diaridelaneu.cat és una publicació digital 
que té la finalitat d’informar de l’actualitat 
del sector dels esports d’hivern, d’aventura 
i turisme al Pirineu.

Informació, opinió, entrevistes, reportatges 
i viatges formen part dels continguts que 
diàriament publiquem en el diari.

El que oferim a l’hivern

També oferim serveis especialitzats a les 
empreses, estacions d’esquí, institucions, 
professionals del sector, practicants, clubs 
i aficionats del món de la neu (organització 
d’esdeveniments, gestió de xarxes socials, 
articles i reportatges) i la gestió integral de 
les pàgines de neu del diari L’Esportiu.

El que oferim a l’estiu

Activitats de lleure, esportives i de turisme 
que es desenvolupen i organitzen al Piri-
neu.
També informem de l’actualitat del sector 
neu a l’hemisferi sud o de les glaceres on 
es pot practicar la modalitat d’esquí d’estiu.
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En creixement
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
2019 van ser 185.801 sessions / 94.010 usuaris / 293.906 pàgines vistes

De l’1 de gener de 2020 al 30 de novembre de 2020: 
227.000 sessions i 121.000 usuaris
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A les xarxes socials
Tots els nostres continguts es difonen per les xarxes Twitter i Facebook.

També oferim el patrocini el butlletí setmanal, un llistat d’abonats que poden 
rebre cada dijous un newsletter amb capçalera patrocinada.

Facebook

9.105
seguidors

Twitter

4.901
seguidors

Instagram

3.302
seguidors



Pàgina de neu a l’hivern...
i d’esports  d’aventura a l’estiu!
L’Esportiu d’El Punt Avui
Som els responsables dels continguts i publicitat de la pàgina de neu que tots 
els dijous a l’hivern (novembra a abril) es publica al diari L’Esportiu.
A l’estiu també publiquem la pàgina d’esports d’aventura tots els dijous (de 
juliol a agost).
L’Esportiu: (25.000 exemplars), dins el diari El Punt Avui. 



Publicitat a les jaquetes  
de diaridelaneu.cat
Diaridelaneu.cat compta amb 6 ambaixadors que esquien en diferents es-
tacions d’esquí (Grandvalira, Port del Comte, La Molina, Masella, SkiPallars 
i Les Neus Catalanes). Cadascuna d’aquestes jaquetes també és un suport 
publicitari.  Opcions a braç, pit o esquena.

Braç
Serigrafiat màniga dreta: 600 €
Serigrafiat màniga esquerra: 600 €

Esquena sup
Serigrafiat a la part alta de la part poste-
rior de la jaqueta. Import: 1.000 €

Esquena inf
Reservat a patrocinadors
Inclou jaquetes i logotip al portal web 
diaridelaneu.cat



Articles patrocinats
Branded Content

Redacció a càrrec de 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, 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 paraules i un màxim de 2 enllaços. 
Fotografies no incloses. Despeses de trasllat, si fos el cas, no incloses.

Opció 1

Redacció a càrrec del client
Diaridelaneu.cat publica l’article prèviament redactat per l’anunciant. Fotografies facilitades 
pel client. La signatura no serà de diaridelaneu.cat i es reserva a l’Agència o preferiblement 
a l’autor original. Ens reservem el dret de constrastar-lo i modificar-lo de comú acord amb el 
client si fos necessari.  No s’accepten articles que hagin estat publicats anteriorment en altres 
llocs web en català. Si en castellà un cop traduïts i posats en context.
Revisió, confecció entradeta i Publicació: 90 €
El post inclou més de 500 paraules i un màxim de 2 enllaços. 

Opció 2



Secció recomanats
Espais preferents

Reportatges o articles “branded 
content” publicats en espai preferent

La secció “Recomanem” queda posi-
cionada 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 bran-
ded content.

Preu per dia: 20 €
Termini mínim de contracte per 5 dies i 
un màxim de 20.

Per 05 dies: 100 €
Per 10 dies: 200 €
Per 15 dies: 300 €
Per 20 dies: 400 €

Tarifa



Tarifa banners

banner 300 x 250
Tarifa en CPM: 7 euros + IVA el 21%

banner 300 x 600
Tarifa en CPM: 10 euros + IVA el 21%

banner 728 x 90
Tarifa en CPM: 6 euros + IVA el 21%

banner butlletí
Banner 728x90 publicat al newsletter
Dia d’Enviament: divendres tarda
Per temporada d’hivern: 150 €

banner patrocini
Consultar



Vídeos patrocinats
Branded Content

Guió, edició i producció a càrrec de diaridelaneu.cat
Digue’ns què vols destacar i nosaltres ens cuidem de tot.
Preparem el guió, busquem el dia més apropiat per pujar a pistes i destaquem allò que 
necessitis. 

Vídeoreport

Les 5 millors pistes per carvejar a Les Angles
https://youtu.be/VzTo0a2g4iQ

Les 10 qüestions que cal saber de Font Romeu Pyrénées 2000
https://youtu.be/i6BzERZu3y4
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Membres de:

Facebook

9.105
folowers

Twitter

4.901
folowers

Instagram

3.302
folowers


