
QUI SOM, QUÈ FEM I QUÈ ET PROPOSEM?



EL QUE SOM

Diaridelaneu.cat és una publicació digital 
que té la finalitat d’informar de l’actualitat 
del sector de la neu al Pirineu català, an-
dorrà i Catalunya del Nord i, progressiva-
ment, ampliar la informació cap a altres 
territoris de neu.

EL QUE OFERIM

També ofereix 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.

ELS OBJECTIUS

Diaridelaneu.cat vol fer créixer els esports 
de neu i ser un vincle d’unió, suport i re-
ferència en el sector.



IVAN SANZ
Editor de Diaridelaneu.cat
Editor i propietari de diverses publi-
cacions digitals. 
Editor pàgina de neu a L’Esportiu. 
Col·laborador del blog d’Skitude 
App. i EsquiaryViajar.com
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El diari digital
Un punt de trobada per al sector -directius, operaris, aficionats, practicants 
experts, professors, hotelers, botiguers de venda i lloguers, proveïdors de ma-
terial... Oferim espai per a banners zonificats amb garantia de 150.000 impres-
sions per temporada i continguts (entrevistes, reportatges, etc). 
Dades auditades per Google analytics.

2013 van ser 021.741 sessions / 14.291 usuaris / 38.200 pàgines vistes 
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
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A les xarxes socials
La importància de les xarxes socials és un fet de sobres conegut. Ja no es trac-
ta només de compartir els continguts de la pàgina Facebook d’una empresa. 
S’imaginen  dedicar la nostra capçalera a les seves promocions, ofertes o es-
deveniments? 

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

Facebook

8.610
seguidors

Twitter

3.505
seguidors

Instagram

1.180
seguidors



Pàgina de neu a 
L’Esportiu d’El 
Punt Avui
Responsables dels continguts i la gestió de publici-
tat de la pàgina de neu que tots els dijous es pu-
blica al diari L’Esportiu (25.000 exemplars), dins el 
diari El Punt Avui. 



Editors del blog
www.esquiaryviajar.com
Editors del blog en llengua castellana Esquairyviajar.com integrat dins la web 
refernt del sector Nevasport.com.
Especialitzat en informació i viatges a la neu des d’un enfocament no comer-
cial.



Banner robapàgines 300x250 (en rotatiu)

Per 1 mes  = 200 € + IVA
Per 2 mesos  = 400 € + IVA
Per 3 mesos  = 600 € + IVA
Per 4 mesos = 800 € + IVA

Tarifes de publicitat

Peu de pàgina 25x7 cm 
Per edició     = 250 € + IVA
Per temporada (18 edicions)  = 3.000 € + IVA

Mòdul patrocini 4x1 cm 
Per edició      = 30 € + IVA
Per temporada (18 edicions)  = 400 € + IVA



Banner robapàgines 300x250 zona 1 
(fix, no rotatiu amb altres anunciants)
Per 1 mes   = 250 € + IVA
Per 2 mesos   = 450 € + IVA
Per 3 mesos   = 600 € + IVA
Per 4 mesos  = 700 € + IVA
Per 12 mesos = 1.000 € + IVA
Inclou suport setmanal amb un post a Facebook (8.500 seguidors) i 1 Tuit (3.450 
seguidors).
Tarifa en CPM: 10 euros + IVA 21%

Banner robapàgines 300x250 zona 2
(en rotatiu amb altres anunciants)
Per 1 mes   = 100 € + IVA
Per 4 mesos  = 350 € + IVA
Tarifa en CPM: 7 euros + IVA 21%

Altres formats a tarifar per petició expressa
Banner 300x250 en Zona 3 i 4
Banner 600x250 en Zona 1, 2, 3 i 4
Banner capçalera 728x90 (només visible en ordinador)
Banner capçalera billboard 970x250 (només v. en o.)
Banner botó 225x90 (només visible en ordinador)
Patrocini newsletter butlletí setmanal (via mail)

Tarifes de publicitat
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