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PUBLICACIONS 



REEDICIÓ PULICACIONS 

 Actualització Guia d’Empreses amb 

les noves destinacions certificades i 

estacions d’esquí 

 Renovació del catàleg “Vacances en 

família 

 Més diferenciació entre destinacions 

 Actualització del disseny 

 Adhesió noves destinacions 

Properament disponibles aquí: http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/  

http://act.gencat.cat/qui-som/publicacions/
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REEDICIÓ PASSATEMPS INFANTIL 

 Reedició del passatemps infantil amb activitats per als més petits 

 Informació sobre les destinacions de Turisme Familiar per a diferents 

accions promocionals 

 Elaborat per l’empresa Marinva, especialitzada en jocs infantils.  



CATÀLEG PROPOSTES COMERCIALITZABLES 

 Creació d’un catàleg amb 

propostes comercialitzables 

per fer amb família. 

 Es tracta de propostes 

concretes que també ajudin a 

donar visibilitat a les 

empreses del segell.  

 S’ha elaborat pensant en la 

seva distribució a al Festa 

dels Súpers, una oportunitat 

única de promoció. 

 Disseny de l’empresa 

Somnins, editorial 

especialitzada en continguts 

infantils.  



MARXANDATGE I MARCA 

 Fabricació d’un nou inflable de 
Turisme Familiar per diferents 
accions 

 

  Treball d’actualització del 
logotip de Turisme Familiar i 
proposta de nou disseny i 
iconografia. Finalment no 
validat pel Grup de Treball de 
Turisme Familiar 

 

 Previsió nou marxandatge 
sostenible i familiar: Proposta 
cantimplores fetes de plàstic 
reciclat i ampolles de llet, 
allargant la vida dels residus i 
sense Bisphenol. 

 

 



ACCIONS LOCALS 



PUBLINTUR 

Publicitat i publireportatge dels segells de turisme familiar a 

totes les edicions de la revista Publintur que es distribueixen 

a la Costa Catalana. 



 Del 15 al 17 d’abril a 

Barcelona. 

 32.096 visites 

 190 expositors 

 Stand de l’ACT, amb taula 

dedica a al Turisme Familiar 

on es van promocionar les 

destinacions adherides. 

 

 

 

 

FIRA B-TRAVEL 



 25 octubre- 10 novembre 2016 

 El Buy Catalunya és el workshop més important que organitza 

l’Agència Catalana de Turisme. És un workshop invers, que es 

fa cada dos anys, de caràcter multiterritorial i 

multiproducte, doncs hi és present tota l’oferta turística 

catalana de tot el territori. 

 Focalitzada en l’any de la gastronomia i l’enoturisme però els 

press trips passen per diverses destinacions de Turisme 

Familiar.  

 20% de descompte per tots els adhertis als segells.  

 

 

 

 

 

BUY CATALUNYA 

http://act.gencat.cat/workshopscatalunya/
http://act.gencat.cat/workshopscatalunya/
http://act.gencat.cat/workshopscatalunya/


 

CATALUNYA ÉS CASA TEVA 

 

 Campanya de publicitat “Catalunya és casa teva” dirigida per Cesc 

Gay. 

 Link:  http://escasateva.catalunya.com/experiencia/la-cala-el-somriure-del-teu-fill-en-

un-dia-de-platja/  
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CATALUNYA ÉS CASA TEVA 

 Mercats principals: Espanya, Regne Unit – Irlanda, Catalunya 



 

CATALUNYA ÉS CASA TEVA 



 

CATALUNYA ÉS CASA TEVA 



 

CATALUNYA ÉS CASA TEVA 



 17-19 juny 2016 

 Acció emmarcada dins l’any 

de la Gastronomia i 

l’enoturisme 

 Diferents accions i activitats 

per promoure el turisme 

intern a zones rurals 

BENVINGUTS A PAGÈS 



 6,7 i 8 de maig del 2016 

 Fira al carrer a Barcelona 

 Carpes temàtiques i 

específiques de Turisme 

Familiar: destinacions de 

turisme familiar, experiències 

d'establiments familiars 

destacades, experiències en 

estacions de muntanya... 

 Objectiu: propiciar escapades 

dins el territori 

MERCAT D’ESCAPADES 



FESTA DELS SÚPERS 

 Participació a l’edició 2016 (22-23 octubre). 

 Visitants: 200.000 

 Estand dedicat al Turisme Familiar amb publicacions sobre les 

destinacions i establiments que en formen part. 

 Activitats per als nens i nenes de diferents edats: karts amb pedals, 

circuit d’aventura i inflable. 



INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT 

Elaboració i actualtizacó d’estudis de mercat per conèixer les 

tendències del sector i donar eines a les destinacions i empreses 

certificades 

Estudi sobre el turisme familiar. Situació actual i 

escenaris de futur.  

Les destinacions de turisme familiar a Catalunya. 

Avaluació de la demanda.  

Influència dels nens al turisme familiar .  

Anàlisi del perfil del viatger de turisme familiar a 

cadascun dels principals mercats emissors. 



ACCIONS MERCATS 

EXTERIORS 



CPT ESPANYA I PORTUGAL  



ESPANYA  

MAMMAPROOF 

  
•L’ACT impulsa la realització 

de les Guies Mammaproof, 

amb les destinacions de 

Turisme Familiar que es 

poden descarregar 

gratuïtament a 

http://www.mammaproof.org/

mammalovescat/  

 

Total de descàrregues en 5 

mesos: 

Versió en anglès - 284 

Versió en català- 3,198 

Versió en castellà - 2,869 

http://www.mammaproof.org/mammalovescat/
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ESPANYA  

MAMMAPROOF 

  
•S’han dut a terme 5 blog 

trips a: 

 

•Muntanyes de Prades 

•Vall de Núria 

•Sant Pere Pescador 

•Vall d’en Bas 

•Vilanova i la Geltrú, 

Castelldefels i el Vendrell 

 

Els posts es poden consultar aquí: 

http://www.mammaproof.org/es/lugares-para-ninos-en-

barcelona/escapadas-con-ninos-barcelona/mammalovescat/  
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ESPANYA 

PARTICIPACIÓ A FITUR 

 

 Participació a Fitur: Feria 

Internacional de Turismo. 

 Madrid, 20-24 gener 2016. 

 Promoció de les destinacions 

de Turisme Familiar 

 



INSERCIÓ REVISTA VOGUE 

 

o Inserció d’una pàgina sobre 

les opcions de Turisme 

Familiar d’interior. 

o La revista Vogue és una 

revista de moda i lifestyle. 

o Difusió: 76.467 

o Audiència: 759.000 

 

 

 

 

ESPANYA 



BOOLINO BOOK BOX 

 

Visibilitat i branding: 

 2 Encartaments  Boolino 

Book Box (juny i novembre): 

2.400 enviaments. 

 Presència a la web de Boolino, 

editorial infantil i juvenil i a 

la seva newsletter (85.871 

enviaments)  

 

ESPANYA 



COL·LABORACIÓ BEDS ONLINE 

 

Col·laboració amb el portal bedsonline.com  

 

ESPANYA 



ESPANYA 

CAMPANYA PUBLICITAT GENÈRICA 

“CATALUNYA ÉS CASA TEVA” 

 

 



ESPANYA 

CAMPANYA PUBLICITAT GENÈRICA 

“CATALUNYA ÉS CASA TEVA” 

 

 

PREMSA 

 

 

DIGITALS 

 

 

PUBLICITAT EXTERIOR 

 

 



PORTUGAL  

COL-LABORACIÓ AMB HOTELBEDS 

 

• L’ACT juntament amb l'operador Hotelbeds Group un viatge de familiarització 

adreçat a una quinzena de decision makers de les principals agències de viatges de 

Portugal. 

 

•L’acció compta amb un workshop a l’Hotel Colonial amb una taula de Turisme 

Familiar des d’on s’informa sobre les destinacions i especificitats del segell.  



CPT FRANÇA 



FRANÇA 

FORMACIÓ  Turisme Familiar  
LOCATOUR 

14 JUNY 

o Formació a les forces de venda de 
Locatour, del grup Travel Factory, 
sobre les Destinacions de Turisme 
Familiar de Catalunya.  

o Travel Factory és una empresa líder 
a França en l'organització de 
viatges en línia. 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL ESCALA SÈTE 

 25-27 MARÇ  

 L’ACT  present amb un estand al 
Festival Escala a Sète, en què 
Catalunya va ser el país convidat. 

 L'objectiu: promocionar l'oferta 
turística de Catalunya i donar 
suport als patronats, estacions 
nàutiques, associacions i 
federacions, i empreses del sector 
català.  



FRANÇA 

 TEMATITZACIÓ MICROSITE 

FAMÍLIA 

 

 25-27 MARÇ  

 Tematització DTF del microsite 

família del blog  

www.catalunyaexperience.fr. 

 amb la totalitat de destinacions 

certificades a l'interior i al litoral 

amb l'objectiu de donar a conèixer 

l'oferta de turisme familiar a 

Catalunya. 

http://www.catalunyaexperience.fr/
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FRANÇA- XARXES SOCIALS 

 NEWSLETTER I BLOG 

 

  

 El CPT de França utilitza el seu 

blog www.catalunyaexperience.fr 

i xarxes socials per oferir 

contingut sobre Turisme Familiar 

 Des dels CPT’s també s’envien 

newsletters al sector professional 

de cada mercat.  

http://www.catalunyaexperience.fr/
http://www.catalunyaexperience.fr/
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FRANÇA 

CAMPANYA SO FAMILY KIDS 

1-31 OCTUBRE  

 Campanya online als portals de So 

Family Kids per promoure les 

Destinacions de Turisme Familiar. 

 254.000 visites al mes 

 
 

PRES TRIP GEO ADO 

1-31 OCTUBRE  

 Viatge de premsa a la Costa 

Daurada del mitjà Géo Ado, 

destinat al públic adolescent que 

busca incentivar-los a viatjar i 

explorar el planeta.  

 Géo Ado: 70.000 exemplars/mes 

 700.000 lectors.  

 



FRANÇA 

 FEMME ACTUELLE 

 

  

 Inserció a la revista Femme 

actuelle 

 Revista dirigida al públic 

femení a França. 

 Compta amb 8.164.000 lectors 

mensuals 

 452.947 seguidors a les 

xarxes socials 



CPT REGNE UNIT I IRLANDA 



FAMILY TRAVEL SHOW 

o 1 i 2 d’octubre. Londres 

o Acompanyats de Port Aventura 

com a coexpositor. 

o Promoció de destinacions turisme 

familiar  i Ferrariland. 

 

 

 

 

 

 

 

REGNE UNIT I IRLANDA 

ADVENTURE TRAVEL SHOW 

o Participació per 1r cop en aquesta 

fira especialitzada en vacances 

d’aventura en família. 

o Promoció de Catalunya com actiu 

i natura: destinacoins turisme 

familiar d’interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WINTER ESCAPES IN 

CATALONIA 

 

 

o Acció de comunicació sobre les 

novetats de la temporada d’esquí 

2016-2017 amb especial èmfasi en 

les estacions certificades. 

o S’adreça a la base de dades de 

premsa de Regne Unit i Irlanda 

 

 

 

 

 

 

 

REGNE UNIT I IRLANDA 

 CATALONIA’S RURAL SECRET 

 

 

 

o Comunicació a la premsa sobre 

les opcions de turisme a les zones 

d’interior i muntanya a l’estiu. 

o Destaca un apart de “Family fun” 

ressaltant les destinacions 

certificades d’interior 

 

 

 

 

 

 

 



EV BRITMUMMS LIVE 2016 

 

o 24 i 25 de juny. Londres. 

o L’ACT ha donat suport a la DIBA i Costa Brava en aquest esdeveniment 
amb l’objectiu de donar a conèixer les destinacions de Turisme Familiar. 

o És un dels esdeveniments més importants ja que hi assisteixen les “mummy 
bloggers” més influents del país. 

 

 

 

 

 

 

 

REGNE UNIT I IRLANDA 



FAMILY TRAVEL AWARDS 

 

o 4 d’octubre. Londres 

o El CPT va assistir a 

l’esdeveniment organitzat per la 

Family Traveller Magazine. Es 

van presentar diverses 

destinacions en diverses 

categories. 

o Barcelona va guanyar el premi 

dins la categoria “Best European 

City Break for families”.  

 

 

 

 

 

 

REGNE UNIT I IRLANDA 

VISITES COMERCIALS IRLANDA 

 

o Organització de diverses visites 

comercials dirigides als equips de 

vendes de diferents agències de 

viatge. 

o Objectiu: formar-los i donar-los 

nous inputs i coneixements sobre 

Catalunya.  

o El mercat irlandès viatja molt en 

família i per això s’han 

promocionat les destinacions de 

turisme familiar especialment.  

 

 

 

 

 



CAMPANYA PUBLICITAT CATALUNYA ÉS CASA TEVA 

 

 

 

 

 

REGNE UNIT I IRLANDA 

PUBLICITAT EXTERIOR 

 

 

 

 

 

PREMSA 

 

 

 

 

 

DIGITAL 

 

 



CPT BENELUX 



VAKANTIEBEURS (UTRECHT) 

 

o Fira generalista amb forta 

presència de càmpings i 

campistes. 

o 12 gener-17 gener 2016 

o Gran afluència de públic familiar 

 

 

 

 

 

 

 

BENELUX 

SALON DES VACANCES 

(BRUSSEL·LES) 

o Fira generalista amb forta 

presència de públic familiar 

o 4 de febrer- 8 febrer 2016 

o Promoció de l’oferta turística de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 



MARUBA FAMILY EDITION 

 

o Acció de comunicació a l’especial de Maruba Family Edition per donar 

visibilitat a les destinacions de Turisme Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

BENELUX 



o Campanya de promoció de 

Catalunya com a destinació 

familiar i campista al Facebook 

de Catalunya Experience 

Nederlands 

 

 

 

 

 

 

 

BENELUX- CAMPANYES FACEBOOK 

o Campanya de promoció  amb un 

concurs que inclou una estada a 

Port Aventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Campanya de promoció de 

Catalunya com a destinació 

familiar al Facebook de 

Catalunya Experience 

Nederlands. Concurs les fotos de 

l’estiu 

 

 

 

 

 

 

 

BENELUX- CAMPANYES FACEBOOK 

o Campanya de publicitat on-line 

de Pirineus de Catalunya 

viralitzada a través de les xarxes 

socials del Benelux i també 

d’Espanya i França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CPT PAÏSOS NÒRDICS 



PAÏSOS NÒRDICS  
PRESS TRIP COSTA DAURADA 

 

BLUE WINGS   OMA AIKA 



CPT ITÀLIA I ISRAEL 



ISRAEL 
The Catalan Pyrennes meet 

the press. Press Trip visitant 

Berga i Vall de Núria. Articles 

publicats a Laisha i Yediot 

Aharonot 

Press Trip visitant Costa Brava 

i Costa Daurada amb enfoc 

familiar. Publicació article a 

www.bartravel.com i a la web 

del TTOO Graiver 

http://www.bartravel.com/


Itàlia 

Campanya amb Bravomedia: 

 

 Objectiu: crear producte als portals 
Volagratis i Lastminute i potenciar 
les vendes B2C.  

 Creació d’un microsite específic 
per Catalunya. 

 Inserció de bànners a la web 
www.volagratis.com i enviament 
newsletters amb contingut sobre 
Turisme Familiar.  

 Resultats: 

 Bànners: 1.050.291 visualitzacions 
i 2.300 clicks. 

 Newsletters enviades a 4.334.735 
contactes. 

 

 

 

ITÀLIA 

Itàlia Campanya Direct Email 

Marketing : campanya global al 

mercat italià, amb l'objectiu 

d'establir un flux de comunicació 

constant i periòdic adreçat a un 

target de qualitat. 

  

 

 



CPT RÚSSIA 



RÚSSIA 

FIRA KITF 

20-22 ABRIL 

o La Fira de turisme més gran de 

l’Àsia central. 

o L’ACT compta amb estand propi. 

Kazakhstan és un mercat emissor 

que presenta uns bons indicadors de 

despesa i pernoctacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIRA  MITT 

 23-26 MARÇ  

 La MITT és la primera fira turística 

de Moscou. L'ACT té un estand 

propi, turística. 

  L’ ACT manté  reunions amb els 

principals TTOO russos, se 

celebrarà una trobada amb la 

premsa turística. 



 

PRESS TRIP TURISME FAMILIAR 

 

14-19 setembre 

 

 Press Trip destinat a la premsa 
russa i dedicat al turisme familiar, 
que és el majoritari d'entre els 
turistes que visiten Catalunya. 

 Recorregut per les noves 
destinacions de Turisme Familiar 
d'interior i de costa, i visitant també 
aquelles més conegudes pel turista 
rus per mostrar les noves 
possibilitats que ofereixin.  
 

 

 

 

 

RÚSSIA 



CPT EUROPA CENTRAL 



EUROPA CENTRAL 

FIRA CMT STUTTGART 

16-24 GENER  

 

  Estand propi a la fira CMT, líder 
a nivell mundial de la indústria 
turística i compta amb un total de 
tretze co expositors. 

 Presència de més de 2.000 
expositors procedents de 85 països 
i una participació estimada de 
241.000 visitants de públic final. 

 
 

ITB BERLÍN 

9-13 MARÇ 

 

 La ITB Berlin ÉS una de les fires 
turístiques més importants del 
món. 

 Durant el cap de setmana la fira 
està orientada al públic final i a les 
diferents marques de Catalunya 
incloent també el turisme familiar. 



EUROPA CENTRAL 

PRESS TRIP LLORET REVIVAL 

 23-26 SETEMBRE  

 

 L’Agència Catalana de Turisme 

col·labora amb Lloret Turisme en 

l’organització d’un viatge de 

premsa adreçat a mitjans 

alemanys.  

 L’objectiu del viatge és donar a 

conèixer l’oferta turística de 

Lloret de Mar.  
 

JORNADES DIRECTES. POLÒNIA 

12-13 ABRIL 

 

 L’ACT participa al workshop 
“Jornadas Directas en Polonia 
2016” organitzat per TURESPANA.  

 En el marc del workshop, l’ACT 
realitza entrevistes amb empreses 
del sector amb l'objectiu de donar a 
conèixer l'oferta catalana de 
turisme.  

 Se celebren a Varsòvia i Wraclow 
respectivament. 



SEGUIM TREBALLANT TOTS JUNTS 


