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PRATDIP 2.0
S’inicia el desplegament d’una estratègia de màrqueting online per a fomentar la promoció
turística de Pratdip. Les noves tecnologies d’Internet aplicades al turisme han canviat, durant els
últims anys, així com les tendències del mercat turístic i les estratègies de màrqueting. Internet
s’ha convertit en la principal eina d’organització i contractació de serveis turístics per part dels
turistes i visitants fent del turisme un dels sectors d’activitat amb més volum de facturació a la
xarxa. Actualment, desestimar la presència a Internet o desaprofitar els avantatges en matèria de
promoció turística suposa una amenaça tant per a empreses com per a institucions turístiques.
És per això que seguint les actuacions recomanades en el document “Estratègies per al
desenvolupament del turisme al municipi de Pratdip” realitzat pel Grup de Recerca d’Anàlisis
Territorial i Estudis Turístics (GRATET) del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i
Virgili, l’ajuntament de Pratdip preveu millorar la presència de Pratdip Turisme a la xarxa amb la
creació d’una pàgina web específica per a turisme, la creació de perfils en les principals xarxes
socials (Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare i Youtube) i assegurant la presència en
plataformes turístiques com Minube i Tripadvisor. Tot plegat anirà acompanyat d’un Pla de
Màrqueting Online Express, que permetrà traslladar a la xarxa l’actual estratègia turística de
Pratdip Turisme. Els objectius que es persegueixen amb el desplegament d’una estratègia de
màrqueting online per a Pratdip Turisme són:
• Millorar el posicionament de Pratdip Turisme a Internet.
• Millorar la informació sobre Pratdip a Internet.
• Millorar la capacitat de captació de nous visitants i turistes.
• Fomentar la fidelització dels visitants i turistes actuals.
• Millorar la capacitat de comercialització de productes i
serveis turístics.
• Oferir nous canals de promoció per a les empreses
privades relacionades en turisme (restaurants, allotjaments,
bars, comerços, empreses de serveis turístics).
Us convidem a participar-hi!

CASAL D’ESTIU
El proper dilluns 1 de juliol comença la desena edició del Casal
d’Estiu de Pratdip. Enguany es faran moltes activitats variades
com sortides a la muntanya, btt, hípica, cayac, sortides a
l’exterior, etc. El Casal s’allargarà fins el dia 28 d’agost i està
prevista l’assistència d’un número similar de nens al de l’any
passat. És important també remarcar la feina dels pre-monitors i
monitors, que tindran cura dels nens durant el casal. Si encara
no s’hau apuntat, encara hi sou a temps!

OFICINA DE TURISME I CI SERRA LLABERIA
Ampliació de l’horari d’atenció al públic de l’Oficina de Turisme i Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia. Durant els mesos de juliol i agost, l’oficina estarà oberta tots els dies de la
setmana.
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