


QUÈ ÉS?

L’altaveu.com neix amb l’ambiciosa però alhora 
serena voluntat d’esdevenir un diari digital de vocació 
i continguts transversals. Que permeti posar sobre la 
taula aquella Andorra que sovint no apareix als 
mitjans fins ara tradicionals sense oblidar tot allò que 
fa temps que sí que hi fa vida. Recollint la filosofia, 
que no necessàriament l’herència, del que fins ara 
estat un blog, el projecte vol ser rigorós, fiable, ferm. 
Però alhora clar i directe. I mirant de no generar 
temes tabú com massa sovint ha estat tradició al 
país. Ben al contrari, un dels propòsits d’aquest 
projecte és trencar motlles. Eliminar barreres. 



PER QUÈ SUMAR-SE AL PROJECTE?

La transversalitat que persegueix el projecte l’ha de convertir en un canal de comunicació molt ampli, on pràcticament tots els sectors 
de la societat andorrana hi puguin trobar quelcom d’interès. És aquesta amplitud que converteix l’altaveu.com en una excel•lent via 
per donar a conèixer, efectivament, continguts informatius. Però, també, per mostrar a un públic molt global qualsevol iniciativa 
comercial o empresarial. En definitiva, un bon suport per donar-se a conèixer. Perquè es parli d’una marca o d’un establiment com 
estem segurs i les dades ho avalen també es parla de l’altaveu.com. I qui no en parla, segur que també el llegeix.  



ESTADÍSTIQUES WEB

PROCEDÈNCIA

2017

2016



CONNECTIVITAT

ALTRES: PROPERAMENT:



OBTENER

2017



728 x 90

728 x 90
(2 unitats)

• Home > 600€ / mes
• Seccions > 400€ / mes
• Home - Seccions > 800€ / mes

• Home > 650€ / mes
• Seccions > 450€ / mes
• Home - Seccions > 850€ / mes

300 x 250

300 x 250
(3 unitats)

• Home > 600€ / mes
• Seccions > 400€ / mes
• Home - Seccions > 800€ / mes

320 x 50
(1 unitats)

TARIFES

320 x 50

WEB

MÒBIL



T.: +376 818 965

M.: +376 650 395

info@altaveu.com

www.altaveu.com


