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Agència Catalana  
de Turisme

Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona

Institut per al desenvolupament    
i promoció de l’Alt Pirineu i Aran

Ferrocarrils de la Generalitat  
de Catalunya

Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida Diputació de Barcelona

Conselh Generau 
d’Aran

SOCIS DEL 
PROGRAMA 

PIRINEUS DE 
CATALUNYA

Catalunya

Espot publicitari

Online

Televisió Premsa i ràdio 

Campanya d’estiu

Campanya publicitària 

12M d’impressions 76.060 clics

al web  visitpirineus.com  

49 % d’inversió 
respecte el total 

46 % de cobertura 
impacte sobre el 46 % d’individus 

majors de 14 anys

Espanya i Catalunya

Catalunya 

DESTINACIÓ
PIRINEUS DE CATALUNYA

CONSELLS COMARCALS, CONSORCIS, ASSOCIACIONS 
I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DELS PIRINEUS.

El Programa Pirineus de Catalunya 
treballa en col·laboració amb:

Tots junts som: 

Degut a la pandèmia de la Covid-19, el Programa Pirineus de Catalunya va 
adaptar i reajustar el pla d’accions previst per a l’any 2020 a les necessitats del 
sector turístic dels Pirineus. L’acció angular i la major inversió es va destinar a 
una campanya de publicitat conjuntament amb la resta d’entitats turístiques de 
Catalunya per atraure visitants a la destinació. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRFR285q9Sc
https://www.youtube.com/watch?v=pRFR285q9Sc


Col·laboracions amb premsa

NKBV · Holanda

Konsultraa · Difusió vídeos Trip Telling · Bèlgica

MeteoPirineus catalans · Catalunya
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Accions amb prescriptors Accions promocionals
segons mercat

Campanya publicitària
Campanya d’emergència Pirineus  
de Catalunya 2020 · Regne Unit

Dossier de Premsa
Actualització ·  
Difusió mercat espanyol

Fires
IMTM · Israel

Fitur · Espanya

Accions promocionals i comercials

https://www.visitpirineus.com/sites/default/files/downloadpdf/files/dossier-de-premsa-pirineus-ca_0.pdf
https://www.visitpirineus.com/sites/default/files/downloadpdf/files/dossier-de-premsa-pirineus-ca_0.pdf
https://www.visitpirineus.com/sites/default/files/downloadpdf/files/dossier-de-premsa-pirineus-ca_0.pdf


Visita la web
www.visitpirineus.com/ca

Per a més informació
info@visitpirineus.com

@visitpirineus

Àrea professional
https://www.visitpirineus.com/
ca/professionals/descarregues

Nous continguts 
web
 · Landing page 

turisme Esportiu.
 · Landing page 

hebreu.interaccions
184.981

#visitpirineus interaccions
59.384

#visitpirineus 

Resultats
188.136 visites

seguidors
45.242
  28,8 % 
@visitpirineus 

seguidors
10.328 
  16,3 % 
@visitpirineus 

Top 3:
Espanya,  
França, Itàlia 

Top 3: Espanya, 
França, Holanda.
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Compra dades BIG DATA
Estudi mercat

Estudi de potencialitat  
de mercats

Jornada InterPirineus *

Sessió dedicada a dades de mercat i 
reflexió a treball en xarxa, cooperació, amb 
especial focus al paper de les agències de 
viatge receptives del territori (DMC)

(*) Podeu trobar tota la informació de la Jornada a l’Area 
professional de visitpirineus.com

Pla de treball amb els Operadors Locals

Accions de suport a la comercialització 
de productes turístics de qualitat i 
de quilòmetre zero que repercuteixen 
directament al territori. 

Producció càpsules 
vídeo + fotografies

Claudia Galicia 
i els ports de 
muntanya

Campanya 
xxss

visitpirineus.com

Màrqueting online

Intel·ligència 
de mercats

Accions de suport 
al territori

https://www.visitpirineus.com/ca
mailto:info@visitpirineus.com
https://www.visitpirineus.com/ca/professionals/descarregues
https://www.instagram.com/visitpirineus/
https://www.facebook.com/visitpirineus/
https://www.youtube.com/channel/UCq7aMjhY2bW5jn9qHrSJazw/featured

