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ACCIONS REALITZADES EL 2014 

 

MATERIAL DE PROMOCIÓ EN EL MARC DEL PROJECTE CORKLANDTOUR 

 

Per arribar als públics objectius marcats (operadors turístics nacionals i europeus, mitjans de 

comunicació especialitzats, agents turístics públics i privats, i visitants potencials), la Xarxa ha 

elaborat una sèrie de materials divulgatius i de promoció dels territoris surers i del propi 

projecte, la majoria disponible en 7 idiomes: dossier professional i fulletó divulgatiu, memòria 

usb, notes de premsa, i el producte principal, la nova plataforma online.  

 

 

Dossier professional Descobreix els territoris surers 

Les singularitats dels territoris surers i les fitxes dels espais naturals, municipis i museus i 

centres d’interpretació dels territoris participants en el projecte CORKLANDTOUR són la base 

d’aquest dossier professional de presentació dels territoris surers. El dossier incorpora, també, 

el tipus d’activitats que s’ofereixen en aquests territoris per conèixer en profunditat el seu 

atractiu, organitzades per tipologies de producte: turisme actiu, ecoturisme, turisme cultural, 

turisme etnològic, turisme gastronòmic i touring.  

 

Està disponible en 7 idiomes (castellà, anglès, alemany, francès, català, portuguès i italià) ité un 

format online, fàcilment descarregable a través de l’apartat “Professional” de la plataforma 

tecnològica www.visitterritorissurers.cat.  

 

 



Memòria usb (2GB) – Descobreix els territoris surers 

El format online del dossier Descobreix els territoris surers es presenta també en memòria usb 

per evitar la utilització excessiva de paper i assegurar que l’actualització permanent d’aquest 

dossier no té una repercussió en els costos de producció. S’han editat 100 unitats d’aquesta 

memòria usb que s’entrega de manera personalitzada a líders d’opinió i operadors turístics. 

 

 

 

 

Notes de premsa editades en relació a les activitats executades en el projecte 

Durant el període d’execució del projecte CORKLANDTOUR, s’han editat i difós 17 notes de 

premsa, totes elles al seu abast a través de l’apartat “Notícies” del lloc web de RETECORK. 

 

 

Fulletó divulgatiu Descobreix els territoris surers 

Com a complement al dossier professional s’ha editat un fulletó en format paper per a la 

promoció dels territoris surers, el qual inclou textos que ens presenten aquests territoris a 

través dels seus valors i singularitats que ofereixen i la tipologia d’activitats que s’hi poden dur 

a terme. 

 

El fulletó serveix, també, per a la promoció del portal turístic  www.visitterritorissurers.cat, i a 

tal efecte, s’ha traduït als següents idiomes: castellà, anglès, alemany, francès, català, portuguès 

i italià. 

 

Aquest material ha estat utilitzat en esdeveniments de presentació del projecte 

CORKLANDTOUR i les acciones de promoció que desenvolupen els diferents territoris. Està 

dirigit a oficines d’informació turística, de promoció econòmica i visitant potencial. 



 

 

 

Espai web i xarxes socials – Descobreix els territoris surers 

Un dels instruments més importants del projecte és la plataforma tecnològica que s’ha 

dissenyat per a la promoció dels territoris surers. A través dels seus criteris de disseny i fàcil 

navegació, s’ha conceptualitzat com un instrument de suport al material offline, que a més, 

assegura l’actualització permanent dels continguts. 

 

Aquest espai web conté tota la informació del dossier professional i inclús molt més ampliada. 

No obstant, incorpora un apartat clau que sota el títol “Experiències turístiques”, agrupa els 

productes que ofereixen agents turístics dels diferents territoris surers. 

 

Per assegurar un bon posicionament d’aquest lloc web en els mercats turístics potencials, 

s’han comprat dominis específics pels principals països emissors: 

 

• Espanya - www.visitterritorioscorcheros.es 

• Regne Unit - www.visitcorkterritories.co.uk 

• Alemanya - www.visitcorkterritories.de 

• França - www.visitterritoiresduliege.fr 

• Catalunya - www.visitterritorissurers.cat 

• Portugal - www.visitterritorioscorticeiros.pt 

• Itàlia - www.visitterritoridelsughero.it 



Com a instrument de promoció del lloc web, s’han utilitzat les xarxes socials Facebook i Twitter 

de RETECORK per donar informació als territoris surers i als agents turístics dels mateixos, 

sobre el desenvolupament del projecte i l’organització de tallers i accions promocionals. 

També han servit perquè altres usuaris d’aquestes xarxes socials coneguin el projecte 

CORKLANDTOUR i la seva evolució.  

 

 


