Nº 42 Setembre 2013

L’AUCA DE PRATDIP

ÈXIT A INSTAGRAM

Ja podeu consultar la nova auca
de Pratdip a l’Oficina de Turisme
on està exposada en gran format.
Així mateix podeu aconseguir
l’auca en una mida més petita a
l’Oficina de Turisme o bé a
l’Ajuntament. La nova auca,
escrita per Antonieta Cugat i
il·lustrada per Jaume Boldú, fa un
repàs als trets més importants i
diferencials del nostre poble tot
lligat amb rodolins. Parla de la
localització, la història, els
costums i les festes i de la nostra
llegenda, els Dips.

El perfil de Pratdip Turisme ja
compta amb més de 200 seguidors
El perfil de Pratdip Turisme a Instagram, ja compta amb més
de 200 seguidors, un total de 1246 m’agrada i una mitjana de 3
seguidors diaris. Ara fa poc més de dos mesos que des de
l’Ajuntament de Pratdip es va decidir desplegar una estratègia
de màrqueting online per a la promoció turística de Pratdip a la
xarxa. Una de les plataformes seleccionades fou Instagram,
que hores d’ara és tracta d’una de les millors xarxes socials per
a la promoció turística d’empreses, destinacions i marques
turístiques. Amb aquests dos mesos i mig d’activitat el perfil
d’Instagram de Pratdip Turisme s’ha convertit en un dels
canals de comunicació que millors resultats ha obtingut. Des
de Pratdip Turisme s’ha promocionat l’ús de l’etiqueta
#pratdipturisme per a què els usuaris l’utilitzin en les seves
fotografies de Pratdip i engrandir, d’aqueta manera, l’arxiu
col·lectiu de Pratdip a Instgram, actualment ja comptem amb
més de 100 fotografies etiquetades amb aquest tac. Tanmateix,
també aquesta setmana hem estat d’enhorabona ja que els
companys de Catalunya Experience (@catalunyaexperience),
nom que rep la campanya de Turisme de Catalunya a Internet,
ha destacat una de les nostres fotografies, demostrant així la
qualitat de les publicacions de Pratdip Turisme i l’eficàcia de
l’estratègia de màrqueting duta a terme. Cal assenyalar que el
mes de juliol una de les fotografies de Pratdip Turisme també
fou destacada per @elmeupetitpais.

11 DE SETEMBRE
Èxit dels diferents actes fets per a la
celebració de la Diada de Catalunya. Tant
el sopar de germanor del dia 10 com la
participació a la convocatòria de la Via
Catalana han mobilitzat un gran número de
pratdipencs. Així mateix, el dia 11 es va
assolir el rècord de visitants diaris al
Centre d’Interpretació de la Serra de
Llaberia i Oficina de Turisme de Pratdip
amb un total de 98 visitants durant el matí.

Horari Centre Interpretació i
Oficina de Turisme
A partir del dia 12 de setembre i fins el dia
7 d’octubre, el Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia i Oficina de Turisme de
Pratdip estarà tancat. A partir del dilluns 7
d’octubre, l’horari d’atenció al públic serà
de dilluns a divendres de 10 a 14.

III JORNADES TÈCNIQUES MIDIT
Territori cooperatiu, Territori sostenible
El dia 4 d’octubre a les 9 del matí tindran lloc les
3eres jornades Tècniques organitzades per la MIDIT a
la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant
Pere de l'Hospitalet de l'Infant. Enguany el títol triat
és “Territori cooperatiu, territori sostenible”, i l’eix
principal de les jornades és donar a conèixer
experiències on la cooperació entre persones,
territoris,
sectors, activitats
econòmiques i
administracions són un punt clau per al
desenvolupament econòmic dels territoris i on la
innovació es considerada estratègica. Podeu consultar
el programa a la web de la MIDIT
(www.midit2020.com). La inscripció a les Jornades és
gratuïta i s'ha de realitzar mitjançant el següent enllaç:
http://www.midit2020.com/inscripcions/213III_JORNADES_TECNIQUES_MIDIT, o bé al
telèfon 977.56.90.30.
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