


FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA · Camí des Castell, 28 · 07702 Maó · Tel 971 368 678 2

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
FFTM 2016

INTRODUCCIÓ I 2

INTRODUCCIÓ

A.  Organització

La Fundació Foment del Turisme de Menorca (d’ara endavant FFTM), constituïda formalment el passat 22 d’octubre de 
2015, té com a finalitats la promoció i el desenvolupament del turisme a Menorca, el desplegament de nous productes 
turístics i el foment i l’impuls de negocis i instal·lacions turístiques a l’exterior amb l’objectiu de captar inversions.

Els òrgans de la fundació són els següents:

El Patronat. És el màxim òrgan de govern i representació de la FFTM. Té la següent composició: Presidència, 
que recau en la presidenta del Consell; Vicepresidència, que ostenta el conseller o consellera de Turisme; sis 
vocalies del Consell, una d’elles en mans de l’oposició; set vocalies del sector turístic; i un secretari.

El Comitè Executiu. És l’òrgan que actua per delegació del Patronat i funciona com a òrgan assessor de la 
gerència de la fundació. Té la següent composició: Presidència, que recau en la presidenta del Consell, i quatre 
patrons: dos dels nomenats pel Consell i dos dels representants del sector turístic.

Assemblea General. És un òrgan consultiu creat amb l’objectiu de col·laborar i assessorar, si escau, en els 
diferents fins de la FFTM. Té la següent composició: els patrons, un representant de cada ajuntament, un 
representant de l’Aeroport de Menorca, un representant d’Autoritat Portuària de Balears i un altre de Ports 
de les Illes Balears, un representant de cadascuna de les entitats representatives del sector turístic i dels actors 
que intervenen en el servei turístic.

B. Competències i funcions

Entre les funcions que té encomandes la FFTM, d’acord amb el seu àmbit d’actuació competencial, es troben la gestió de 
la xarxa de les oficines d’informació turística, la de centres d’interès cultural, a més del Centre Artesanal de Menorca i les 
visites guiades al Llatzeret; el foment de la millora contínua de la destinació i de les empreses mitjançant el Sistema Integral 
de la Qualitat Turística Espanyola en Destinació; el desenvolupament de productes turístics i la creació dels clubs de pro-
ducte; la promoció de l’oferta turística en els diferents mercats; la coordinació i la gestió de les activitats de promoció.

INFORMACIÓ 
TURÍSTICA  

PRODUCTE
TURÍSTIC

QUALITAT
TURÍSTICA  

PROMOCIÓ
TURÍSTICA  

I P Q P

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
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En matèria d’informació turística, la FFTM desenvolupa les següents funcions:

•	 Gestió d’oficines d’informació turística i centres d’interès cultural;
•	 Venda de material divulgatiu i d’interès turístic;
•	 Registre de dades d’atenció al visitant.

Els productes amb què treballa la FFTM s’estructuren en les següents branques:

•	 Menorca Cultural;
•	 Menorca Mediterrània;
•	 Menorca Natural;
•	 Menorca Slow;
•	 Menorca Convention Bureau;
•	 Menorca Filming.

Al mateix temps, aquestes branques s’aglutinen sota el paraigua del Club de Producte Reserves de la Biosfera Espanyoles, 
una iniciativa promoguda per la Secretaria d’Estat de Turisme amb la finalitat d’establir “un mètode per crear un producte 
turístic diferenciat per la seva ubicació en una selecció de territoris, la Xarxa de Reserves de la Biosfera Espanyoles, on es 
possible conèixer i gaudir del patrimoni natural modelat per les activitats humanes”. En aquest cas, la pertinença a aquest 
club certifica la sostenibilitat i qualitat de la destinació i també de les empreses turístiques adherides, així com la singularitat i 
diferenciació de l’experiència turística que s’hi ofereixen.

En matèria de qualitat turística, la FFTM desenvolupa les següents funcions:

•	 Gestió del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED)
•	 Gestió d’estades turístiques

En matèria de promoció turística, la FFTM desenvolupa les següents funcions:

•	 Disseny del pla d’actuacions
•	 Execució del pla d’actuacions
•	 Gestió i coordinació de viatges de premsa i familiarització
•	 Dinamització i millora de la comunicació exterior
•	 Elaboració de material divulgatiu
•	 Elaboració de merchandising
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P PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ TURÍSTICA 

La feina dissenyada i projectada per la FFTM en matèria de promoció turística persegueix millorar i consolidar 
el posicionament de Menorca com a destinació diferenciada i preferent en un entorn altament competitiu. Per 
aconseguir-ho resulta del tot necessari millorar la imatge i el coneixement que es té de l’illa en els mercats emis-
sors i, per descomptat, reforçar la connectivitat.

L’esforç promocional, que s’ha de caracteritzar per l’eficiència i la rendibilitat, ha d’anar dirigit, així mateix, a po-
tenciar la diversificació de mercats i reduir l’estacionalitat, per a la qual cosa resulta imprescindible una oferta de 
productes convenientment estructurada i segmentada.

En darrer terme, la realització d’una bona estratègia promocional ha de conduir a una millora dels indicadors d’arri-
bades, estada mitjana i despesa. I tot això ha de repercutir en un augment de la satisfacció i de la fidelitat dels turis-
tes, els principals ambaixadors de l’illa.

A continuació, detallem els grans objectius de la FFTM en matèria de promoció turística:

•	 Més penetració en els mercats emissors;
•	 Més diferenciació respecte de les destinacions competidores;
•	 Més diversificació dels fluxos turístics;
•	 Més arribades fora de temporada alta;
•	 Més volum i millor distribució de la despesa turística;
•	 Més pernoctacions i millor comportament de l’indicador de despesa turística;
•	 Més satisfacció i fidelització de la demanda.

COSTOS DE ‘PROMOCIÓ TURÍSTICA’

PERSONAL ACCIONS ALTRES AMORT TOTAL

PROMOCIÓ 116.699,98 € 1.202.828,38 € 2.368,91 € 3.041,74 € 1.324.939,01 €

* S’hi inclouen les despeses de dos llocs de feina que són transversals a tota l’estructura de la FFTM: direcció i un auxiliar administratiu 
del departament d’administració. També s’hi inclouen les despeses de manteniment.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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TASQUES REALITZADES

En termes generals, l’any 2016 es van realitzar les següents tasques en matèria de comunicació i promoció:
•	 Gestió i coordinació de viatges de premsa i de familiarització;
•	 Direcció i coordinació del servei de comunicació (comunicació i comunity manager);
•	 Creació de continguts rellevants per a la seva difusió tant a la web Menorca.es com als mitjans socials que 

gestiona la FFTM;
•	 Direcció i coordinació del servei de disseny gràfic;
•	 Disseny i execució de les accions de promoció aprovades al pla d’accions 2016, basades en les línies de producte;
•	 Assistència a fires, workshops, jornades directes i jornades inverses;
•	 Coordinació i execució d’accions de col·laboració, mitjançant acords de co-marqueting, amb TTOO i com-

panyies aèries;
•	 Ampliació dels contactes/relacions amb les OET’s com a vies per canalitzar el missatge de Menorca i pro-

moció de la cooperació a partir de l’organització de fam trips i press trips i altres campanyes de promoció;
•	 Elaboració de merchandising;
•	 Execució i justificació del conveni signat amb l’ATB per a la realització d’accions de promoció i assistència a fires.

Aquestes accions s’han desenvolupat d’acord amb les línies de producte definides: natural, mediterrani, cultural/
gastronomia, slow, filming i convention bureau.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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PROMOCIÓ TURÍSTICA

1. FAM TRIPS I PRESS TRIPS

Bloggers, instagramers, youtubers, periodistes de mitjans especialitzats... Els anomenats influencers són els nous aliats 
de les destinacions turístiques. Es tracta de generadors de continguts amb una destacada i positiva reputació on 
line, amb milers de seguidors i amb una elevada capacitat prescriptora. Aquests estrategues del màrqueting digital 
han sabut adaptar-se als temps canviants i a les noves formes de consum i han aconseguit fer-se imprescindibles en 
qualsevol estratègia promocional, ocupant l’espai fins fa poc predominant de la publicitat convencional.

En un moment en què la comercialització per internet i sense intermediaris agafa pes a costa de la touroperació i 
del model d’agències de viatge tradicional, els influencers s’han erigit com un dels instruments més eficaços, i també 
més eficients, per promocionar una destinació. La tendència a l’alça d’aquest tipus d’accions confirma que la via 
oberta ja temps per la fundació per organitzar press trips i blog trips a l’illa en col·laboració amb les OET no només 
s’ha de mantenir, sinó que s’ha de reforçar.

D’altra banda, els viatges de familiarització són una eina interessant per millorar el coneixement i la comercialització 
de Menorca en els mercats emissors. En aquest cas, els que es desplacen a l’illa són els venedors i els caps de venda 
dels operadors turístics i agències de viatge, és a dir, les persones que atenen directament els potencials turistes. El 
producte pot ser tant hoteler com de serveis i de producte.

Els fam trips tenen, per tant, un rerefons formatiu, com també el tenen les accions que es realitzen en els països 
d’origen, la majoria d’elles en format de presentacions. En el cas dels fam trips, però, la part experiencial els atorga 
un major potencial.

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

La petició per realitzar un press trip es pot derivar d’un acord amb una OET, amb una empresa/entitat relacionada 
amb el turisme o directament d’un periodista freelance o revista. En fam trips, acostumen a ser sol·licitats per OET’s, 
touroperadors o receptius. En qualsevol dels casos, la FFTM co-organitza el viatge i el disseny del mateix.

Tots els programes són diferents perquè hi intervenen infinitat de variables. A continuació n’apuntem algunes:

•	 Objectiu del viatge;
•	 Temàtica o producte en què es centra el programa;
•	 Peticions específiques que realitza el sol·licitant;
•	 Número de persones que hi participaran;
•	 Mes de l’any en què es vol realitzar;
•	 Grau de col·laboració que es sol·licita a la FFTM;
•	 Idioma del viatge;
•	 Tipus de mitjà o perfil del client del TTOO;
•	 Necessitat o no de guia acompanyant (si el grup el requereix i sempre que per disponibilitat sigui possible, 

la FFTM contracta un guia oficial en l’idioma del grup).

Tenint en compte l’anterior, en el disseny del programa la col·laboració de les empreses i entitats locals és impres-
cindible. Per a la recerca d’allotjament el procediment que se segueix és enviar una sol·licitud de col·laboració a: 
ASHOME, AVIBA, PIME, CAEB, allotjaments associats als clubs de producte.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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Rebudes les propostes se selecciona el més adient basant-se en les condicions detallades anteriorment. Pot passar 
que el sol·licitant del viatge demani un establiment en concret o bé que per la ruta i/o programa els allotjaments 
hagin d’estar ubicats en una zona concreta. En aquests casos s’intenta, en la mesura que sigui possible, satisfer 
aquests requeriments. 

Paral·lelament, s’aborda el disseny del programa d’activitats, sempre en contacte amb els empresaris locals. L’em-
presa i la zona dependrà, una vegada més, de totes les variables relacionades anteriorment. 

En el cas de viatges específics sobre producte gastronòmic es contacta directament amb els membres del Club 
Menorca Gastronòmica per sol·licitar la seva col·laboració. 

La FFTM prepara, a més, unes motxilles amb informació d’interès sobre l’illa, en l’idioma corresponent. El contingut 
de la motxilla, que pot variar en funció del perfil dels visitants, es compon de:

•	 Mapa pocket de Menorca
•	 Guia de camí de Cavalls;
•	 Manual de Vendes Turisme Actiu;
•	 Manual de Vendes Turisme Eqüestre;
•	 Manual de Menorca Slow;
•	 Manual de Made in Menorca
•	 Un mapa de PDPT;
•	 Manual ‘Hoteles a otro ritmo’;
•	 Manual de Ports;
•	 Fulletons de monuments;
•	 Llibre ‘Cuina Menorquina d’ahir i d’avui’
•	 Fulletó sobre rutes gastronòmiques;
•	 Fulletó ‘10 raons per visitar Menorca’.

Anotacions:
•	 Quan a Objectiu-Producte de cadascuna de les accions que es relacionen a continuació s’indiqui «Menorca 

Mediterránea» es fa referència al tipus de producte genèric. L’abreviatura MM també es refereix al mateix 
al quadre de costos.

•	 A la secció «Col·laboracions» s’esmenten les empreses que han ofert els seus productes i/o serveis de forma gratuïta.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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FAM TRIPS

COSTOS FAM TRIPS I PRESS TRIPS

COST ACCIONS PARTICI-
PANTS COST ACCIONS PARTICI-

PANTS

MERCAT NACIONAL 2.000,00 € 2 78 31.097,43 € 9 53

MERCAT BRITÀNIC 308,00 € 1 14 15.230,26 € 7 33

MERCAT ALEMANY 12.374,59 € 2 32 9.132,62 € 4 13

MERCAT FRANCÈS 13.345,50 € 2 155 8.882,43 € 3 14

MERCAT ITALIÀ 4.434,55 € 3 215 780,41 € 1 1

MERCAT HOLANDÈS 1.069,48 € 2 3

MERCAT POLONÈS 5.754,21 € 1 6

MERCAT PAÏSOS NÒRDICS 5.701,88 € 2 3

MERCAT RUSS 673,09 € 1 1

MERCAT NIPÓ 1.144,80 € 1 3

MERCAT AUSTRÍAC 4.250,00 1 39 0,00 € 0 0

MERCAT USA / CANADÀ 2.493,29 € 2 2

MERCAT BELGA 1.163,45 € 1 1

Total accions 36.712,64 € 11 533 83.123,35 € 34 133

PRESS TRIPS

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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FAM TRIPS

COSTOS DISTRIBUCIÓ PER MERCAT

COST ACCIONS PARTICI-
PANTS COST ACCIONS PARTICI-

PANTS
TOTAL
COST

M. NACIONAL 2.000,00 € 2 78 31.097,43 € 9 53 33.097,43 €

M. BRITÀNIC 308,00 € 1 14 15.230,26 € 7 33 15.538,26 €

M. ALEMANY 12.374,59 € 2 32 9.132,62 € 4 13 21.507,21 €

M FRANCÈS 13.345,50 € 2 155 8.882,43 € 3 14 22.227,93 €

M. ITALIÀ 4.434,55 € 3 215 780,41 € 1 1 5.214,96 €

M. HOLANDÈS 1.069,48 € 2 3 1.069,48 €

M. POLONÈS 5.754,21 € 1 6 5.754,21 €

M. PAÏSOS NÒRDICS 5.701,88 € 2 3 5.701,88 €

M. RUS 673,09 € 1 1 673,09 €

M. NIPÓ 1.144,80 € 1 3 1.144,80 €

M. AUSTRÍAC 4.250,00 1 39 0,00 € 0 0 4.250,00 €

M. USA / CANADÀ 2.493,29 € 2 2 2.493,29 €

M.BELGA 1.163,45 € 1 1 1.163,45 €

Total 36.712,64 € 11 533 83.123,35 € 34 133 119.835,99 €

PRESS TRIPS TOTAL

COSTOS DISTRIBUCIÓ PER PRODUCTE

MC MF MM MN MS COST PARTICIPANTS ACCIONS

FAM TRIP 1 9 1 36.712,64 € 533 11

PRESS TRIP 7 4 13 8 2 83.123,35 € 133 34

Cost total 119.835,99 € 666 45

* MC: Menorca Cultural / MF: Menorca Filming / MM: Menorca Mediterrània (en aquest producte s’inclouen gran part dels press 
trips i fam trips perquè la majoria es plantegen com viatges per conèixer la destinació d’una forma integral) / MN: Menorca Natural 
/ MS: Menorca Slow

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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PRESS TRIP BALEÀRIA

Mercat: Nacional

Del  12 al 18/05/2016                                                                                 Participants: 2

OET/Receptiu: Baleària

Mitjà/Agència: Isaac Martín i Paula Bello, bloggers

Objectiu-Producte: Donar a conèixer l’illa mitjançant les experiències de dos bloggers i promocionar les connexions marítimes 
com a canal alternatiu. Temàtica: cultura, natura i gastronomia.

Activitats: La FFTM col·labora en aquest press trip liderat per Baleària fent-se càrrec de les despeses de lloguer de cotxe i faci-
litant l’accés lliure a tots els monuments culturals.

Col·laboracions: Hotel Barceló Hamilton Menorca i Baleària

Repercussió: 10 articles:
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/naveta-des-tudons-menorca/
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/cala-morell-menorca-necropolis-diferente/
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/que-ver-en-ciutadella-de-menorca-comer/
•	 https://viajes.chavetas.es/hotel/barcelo-hamilton-menorca-opinion/
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/es-grau-menorca-parque-natural-albufera/
•	 http://bit.ly/2lqG7Sn
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/barco-a-menorca-ferry-balearia-opinion/
•	 https://www.youtube.com/watch?v=mBOuhfJb1IA
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/cova-den-xoroi-el-mejor-atardecer-de-menorca/
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/cosas-que-hacer-en-menorca/
•	 https://viajes.chavetas.es/guia/islas-baleares/isla-de-menorca-turismo-razones/

MERCAT NACIONAL 

TV CUATRO: ‘VOLANDO VOY’

Mercat: Nacional

Del 22 al 26/02/2016 i del 2 al 8/05/2016

Objectiu-Producte: Gravació d’un capítol del programa ‘Volando Voy’ (Cuatro – Grupo Mediaset), presentat per Jesús Calleja. 
El lloc elegit va ser Fornells i el tema central la preservació de la llagosta. Es va promocionar la gastronomia local, els jaciments 
talaiòtics, la Reserva Marina de la Costa Nord, Fornells i, en general, Menorca. Ha estat una oportunitat única per donar a 
conèixer les fortaleses de Menorca en un canal de televisió nacional en ‘prime time’. Cal tenir en compte també el ressò a les 
xarxes socials, durant els dies de rodatge i també el dia d’emissió. 

Repercussió: El programa es va emetre l’11/01/17 en ‘prime time’ aconseguint un 7,4% de share i 1,2 milions d’espectadors:
- Programa: bit.ly/2mlRGOH
- Audiència: bit.ly/2lg5gxZ

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
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PRESS TRIP Óscar Checa

Mercat: nacional

Del 5 al 9/10/2016                                                                                       Participants: 1

Mitjà/Agència: Óscar Checa, periodista. Mitjans: revistes Origen y DeViajes / Programa ‘Escapadas’ de RNE-Radio 5.

Objectiu-Producte: Donar a conèixer l’oferta d’enoturisme i turisme gastronòmic i cultural de Menorca, així com les possibilitats 
per practicar turisme actiu. La FFTM col·labora amb les despeses del viatge (s’inclou un cotxe de lloguer i un guia turístic per fer 
visites guiades a Maó i Ciutadella)

Activitats: Al programa s’inclouen activitats per conèixer la gastronomia i cultura de l’illa: visita a cellers, productors de formatge, 
al Museu de Menorca, dinar amb l’associació Fra Roger i demostració de com es fa la salsa maonesa, visita al Centre Artesanal 
de Menorca i als tallers d’alguns artesans, a les Pedreres de s’Hostal i a la Mola. També activitats per conèixer l’oferta de turisme 
actiu: caiac i senderisme a la zona de cala Galdana.

Col·laboracions: Hotel Torralbenc, Audax Sport & Nature, Cova d’en Xoroi, Museu de Menorca, Destil·leria Xoriguer, Sa Pedrera 
des Pujol, Bodegas Binifadet, Hort de Sant Patrici, Bodegues Binitord, Pedreres de s’Hostal, El Paladar, Fortalesa de la Mola, Fra 
Roger i els artesans Can Doblas, Núria Deyà i Cas Sucrer.

Repercussió: 
•	 Programa ‘Escapadas’, a RNE-Radio 5:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/escapadas/escapadas-navetas-taulas-talayots-21-10-16/3765602/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/escapadas/escapadas-lithica-19-10-16/3762618/
•	 Reportatge a la revista ORIGEN sobre enoturisme
http://www.origenonline.es/digital/7ac2i3c_or90/index.html
•	 Reportatge a la revista ORIGEN sobre la sala maonesa. Es publicarà al març-abril 2017.  
•	 Reportatge a la revista de DeViajes que es publicarà durant la primavera 2017

PRESS TRIP Regata Panerai

Mercat: nacional

Del 24 al 27/08 del 2016                                                                          Participants: 3

Objectiu-Producte: Acció que cerca donar suport a la difusió i promoció de la regata Vaixell d’Època que organitza el Club 
Marítim de Maó. La FFTM es fa càrrec de les despeses (allotjament i vols) de tres periodistes i de les despeses de la productora 
escollida per a la gravació d’imatges en vídeo (Panorama).

Repercussió: 
•	 Vídeo a Youtube:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=8wcyHukSId0
A data 08/02/17 s’està pendent de rebre informe de repercussió.
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PRESS TRIP MUNDO X DESCUBRIR – BALEÀRIA

Mercat: Nacional

De l’1 al 5/06/2016                                                                                     Participants: 2

OET/Receptiu: Col·laboració amb Baleària

Mitjà/Agència: Blog Mundos x Descubrir (Raul Fernández i Diana Hortoneda)

Objectiu-Producte: Ens fixem un doble objectiu: Augmentar la rellevància de la marca «Menorca» al món digital i donar a conèi-
xer l’illa mitjançant les experiències dels bloggers/periodistes convidats. El blogtrip pretén donar a conèixer productes que van 
més enllà del sol i platja com el turisme actiu, la gastronomia, la cultura... 

Activitats: Col·laboració sol·licitada per la Balearia. No requereixen programa, només cobrir la despesa de l’hotel. Com que un 
dels temes era la cultura els hi oferim també accés lliure als recintes gestionats per la FFTM. 

Col·laboracions: Hotel Biniarroca i entrades gratuïtes als recintes gestionats per la FFTM

Repercussió:
•	 Xarxes socials: 7 posts a Facebook (4300 seguidors) i 4 piulades a Twitter (4.600 seguidors). A Instagram tenen 1.545 seguidors.
•	 Vídeos a Youtube:
•	 https://www.youtube.com/watch?v=KG705vUJBc8 https://www.youtube.com/watch?v=9_hPn6tkmlI
•	 https://www.youtube.com/watch?v=JqbUOLIVJXs
•	 https://www.youtube.com/watch?v=E44Vb8zC_ZM
•	 https://www.youtube.com/watch?v=wdNidkJYws0
•	 https://www.youtube.com/watch?v=u-8-3t0A_Uw
•	 https://www.youtube.com/watch?v=BCcZOYz6dHY
•	 https://www.youtube.com/watch?v=Lkg4Y_7psZE
•	 https://www.youtube.com/watch?v=W5Nhm0SD0YA
•	 https://www.youtube.com/watch?v=2iTlp4FDyNc

FAM TRIP JUMBOBED

Mercat: nacional

Del 19 al 22/05/2016                                                                                 Participants: 45

Receptiu: Jumbo Tours

Objectiu-Producte: Donar a conèixer als agents de viatges els hotels inclosos dins del seu programa d’estiu i, a la vegada, informar 
sobre la destinació.

Activitats: El receptiu del touroperador a Menorca (Jumbo Tours) va preparar el programa de visites. La FFTM hi va col·laborar 
fent-se càrrec d’un sopar de benvinguda.
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PRESS TRIP EL HEDONISTA

Mercat: Nacional

Del 5 al 9/10/2016                                                                                     Participants: 2

OET/Receptiu: Col·laboració amb Baleària

Mitjà/Agència: El Hedonista. Periodista: Gabriela Domingo; Fotògraf: Maurizio Cristofolini

Objectiu-Producte: Presentar Menorca com una destinació hedonista, amb especial èmfasi en el producte slow i l’oferta fora 
de temporada alta. Es destacarà la tranquil·litat, els espais amb encant, la cultura i la gastronomia. Continguts adreçats a un 
perfil de turista elitista. 

Activitats: La FFTM col·labora amb les despeses del viatge, allotjament, cotxe de lloguer i amb el suggeriment d’algunes activitats 
o visites. Air Nostrum cobreix el desplaçament de dues persones des de Madrid a Maó i la FFTM cobreix el trasllat del fotògraf 
Maurizio Cristofolini des de Milà a Madrid i tornada, atès que Air Nostrum no vola a aquesta destinació. Els reportatges posen 
l’accent en les ciutats de Maó i Ciutadella, com a ciutats amb encant i amb excel·lent qualitat de vida, en la seva oferta cultural, 
d’oci, compres i gastronòmica. També en les propostes de turisme actiu, especialment a la primavera i a la tardor: senderisme, 
circuits en bicicleta, piragüisme, vela, busseig, etc.

Col·laboracions: Binissuès, Ca n’Oliver, Teatre Principal de Maó, finca Torra Nova (accés a cala Escorxada i cala Fustam) i 
Chefsin i Fra Roger per temes de gastronomia.

Repercussió:
•	 http://bolsamania.com/elhedonista/gourmet/restaurantes/sa-llagosta-la-langosta-de-david-de-coca-85313/
•	 http://bolsamania.com/elhedonista/hallazgos/escapadas/menorca-la-isla-tranquila-85880/
•	 http://bolsamania.com/elhedonista/gourmet/restaurantes/alma-canalla-oscar-torrent-85882/
•	 http://bolsamania.com/elhedonista/hallazgos/hoteles/3-hoteles-con-encanto-en-mahon-84385/
•	 http://bolsamania.com/elhedonista/gourmet/restaurantes/smoix-en-casa-de-miquel-sanchez-88632/
•	 http://bolsamania.com/elhedonista/hallazgos/hoteles/cugo-gran-89704/ 

FAM TRIP EUROPLAYAS

Mercat: nacional

28 i 29/05/2016                                                                                          Participants: 33

OET/Receptiu: Iscomar Ferris

Objectiu-Producte: Col·laboració en l’organització del fam trip d’Europlayas (Iscomar). Viatgen a Menorca 33 agents de viatge 
de Mallorca per incentivar vendes amb la companyia marítima Iscomar Ferris que cobreix la ruta entre Alcúdia i Ciutadella.

Activitats: La FFTM es va fer càrrec del dinar de benvinguda
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PRESS TRIP 80 CM

Mercat: nacional

De l’1 al 4/06/2016    

Participants: 7. Comptaven amb un equip tècnic reduït (2 càmeres). El presentador és Juanjo Ballesta.

Mitjà/Agència: Programa 80 cm de La 2

Objectiu-Producte: La FFTM es fixa un doble objectiu: augmentar la rellevància de la marca «Menorca» a un mitjà com és la 
TV (a nivell nacional) i donar a conèixer un dels millors recursos naturals de la nostra illa, el Camí de Cavalls.

Activitats: El programa de La 2 80 cm, presentat per Juanjo Ballesta i , cerca fomentar el coneixement i l’atractiu de rutes de 
senderisme i la projecció dels espais naturals del país. En aquest cas, el capítol se centrava en el Camí de Cavalls. 

Col·laboracions: La FFTM va assumir la despesa del lloguer d’una embarcació que necessitaven per fer la ruta de Sant Tomás a 
Calescoves (1/06), la ruta a cavall fins a cala Mitjana (2/06), la ruta de cala Morell fins al far de Cavalleria i la ruta en caiac as Grau 
(4/06).

Repercussió: 
Emissió del programa dia 24/09/2016
http://www.rtve.es/alacarta/videos/80-cm/80-cm-7/3732894/
http://www.rtve.es/television/80-cm/ 

PRESS TRIP BARCELÓ HAMILTON

Mercat: nacional

Del 23 al 25/07/2016                                                                                     Participants: 5

Mitjà/Agència: Neo2 (Javier Abio Villarig), Cinco Días (Sara Rivas Moreno), El País el Viajero (Cecilia Camacho), Shangay 
(Rosa Osuna).

Objectiu-Producte: Donar a conèixer l’hotel i la destinació

Activitats: A petició de l’Hotel Barceló Hamilton Menorca, la FFTM col·labora assumint el cost dels desplaçaments dels 
participants al press trip.
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PRESS TRIP LONELY PLANET

Mercat: nacional

Del l’11 al 18/06                                                                                            Participants: 2

Mitjà/Agència: Lonely Planet, revista GEO, El País – El Viajero, revista Hola - Viajes

Objectiu-Producte: L’objecte d’aquest press trip és realitzar un reportatge fotogràfic per a la primera edició de “Menorca de 
Cerca”, de la col·lecció de guies de viatge Lonely Planet, guia visual de gran difusió i prestigi, per donar a conèixer els recursos 
que ofereix Menorca, destacant els productes de Menorca Cultural i Natural

Activitats: La FFTM col·labora amb les despeses del viatge de l’autor i fotògraf de la guia, Gonzalo Martínez Azumendi, així com 
amb l’allotjament, cotxe de lloguer i suggerint algunes activitats o visites. El fotògraf té el seu propi programa de visites amb les 
localitzacions que ha de fotografiar per a la guia Lonely Planet.

Col·laboracions: Hotel Barceló Hamilton Menorca

Repercussió: 
•	 La primera edició de la guia «Menorca de cerca» de Lonely Planet es preveu que surti publicada al març del 2017. 
•	 Reportatge per a la revista GEO. Es publicarà també al 2017.
•	 Article de fars al suplement El Viajero de El País amb una fotografia de Menorca (novembre 2016)
•	 Reportatge a la revista especial Hola Viajes sobre propostes de sortides de cap de setmana (desembre 2016): http://www.hola.

com/viajes/2016121290319/a-la-venta-especial-hola-viajes-2017/

PRESS TRIP VOLTA A MENORCA EN BTT

Mercat: nacional

Del  7 al 10/10/2016                                                                                   Participants: 4

Mitjà/Agència: Antonio Lobato Porras (Marca), Roberto Palomar Fernéndez (Marca), Jesús Andrés Fernández Mantecon 
(Solo Bici) i Daniel Peréz Casasin (Solo Bici).

Objectiu-Producte: Continuar impulsant esdeveniments esportius que se celebren a Menorca i que serveixen per donar a 
conèixer l’illa aconseguint un doble objectiu: mostrar el seu entorn natural i la idoneïtat de l’illa per la pràctica d’activitats de 
turisme actiu. 

Activitats: La FFTM col·labora en l’organització de l’esdeveniment fent-se càrrec de les despeses de transport dels quatre 
periodistes de Marca i Solo Bici.

Repercussió: 
•	 http://solobici.es/9a-volta-menorca-btt/
•	 https://www.instagram.com/p/BLTrzkagqyF/
•	 http://www.ciclo21.com/esfuerzo-ilusion-y-companerismo-en-la-11a-volta-a-menorca-btt/
•	 http://www.ciclo21.com/500-participantes-recorren-menorca-en-btt/
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MERCAT BRITÀNIC

FAM TRIP JET2

Mercat: Britànic

Del 14 al 18/06/2016                                                                             Participants: 14

Receptiu: Viatges Magon

Objectiu-Producte: Donar a conèixer als agents de viatges els hotels inclosos dins el seu programa d’estiu a la vegada que co-
neixen el destinació.

Activitats: El programa fou dissenyat pel seu receptiu a Menorca (Viatges Magon) i la FFTM va col·laborar amb un passeig pel 
port Maó i un sopar.

Col·laboracions: Yellow Catamarans

PRESS TRIP OLIVE MAGAZINE

Mercat: Britànic

Del 9 al 12/04/2016                                                                               Participants: 1

OET: Londres

Mitjà/Agència: Laura Rowe - www.olivemagazine.com

Objectiu-Producte: Donar a conèixer la gastronomia de Menorca mitjançant la publicació d’un article de la periodista el mes de 
juny 2016, tant a la versió offline com online de la revista.

Activitats: La FFTM va col·laborar amb l’allotjament per a una persona de la revista Olive Magazine mentre que la OET es feia 
càrrec dels bitllets d’avió. La periodista va sol·licitar l’hotel Petit Maó. 

Repercussió: 
•	 http://www.olivemagazine.com/travel/europe/menorca-spain-best-places-to-eat-drink-and-sleep/
•	 “The Mediterranean best five trips for foodies”: 
•	 http://www.olivemagazine.com/travel/europe/the-mediterranean-best-five-trips-for-foodies/
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PRESS TRIP I. AMBASSADOR 

Mercat: Britànic

Del 23 al 26/04/2016                                                                               Participants: 6

OET: Londres

Mitjà/Agència: Sarah Lee (livesharetravel.com); Paul Dow/ www.travmonkey.com; Niamh Shields/ eatlikeagirl.com; Becki 
Enright/ bordersofadventure.com; Michael Turtle/ timetravelturtle.com; Jenna Davis/ www.traveldudes.org 

Objectiu-Producte: La FFTM es fixa un doble objectiu: augmentar la rellevància de la marca «Menorca» al món digital i donar a 
conèixer l’illa mitjançant les experiències dels bloggers/periodistes convidats. En la preparació del programa es va posar especial 
èmfasi en donar a conèixer productes que van més enllà del sol i platja, com ara turisme actiu, gastronomia, cultura...

Activitats: Quart press trip englobat dins la campanya amb l’OET de Londres. Es va convidar a 8 bloggers/videobloggers amb 
diferents perfils i interessos. Tots els perfils tenien en comú el seu especial interès en la fotografia o vídeo. A part dels guies de 
la FFTM, des de l’OET de Londres els va acompanyar Francisco Gutiérrez. Utilitzen de nou el hashgat: #mustseemenorca. 

Activitats realitzades: submarinisme, excursió a cavall, visites a Maó i Ciutadella, visita Monte Toro, visita a monuments (Naveta 
d’es Tudons, Fort de Marlborough, Trepucó, Rafal Rubí, Cales Coves), visita a productors (mel, formatge, cervesa, gin), treking, 
passeig en barca pel Port de Maó 
Col·laboracions: Artiem hotels, S’Algar Diving, Rutas ecuestres Camí de Cavalls, Sebastià Pons (mel S’Eixam), Grahame Pear-
ce, Audax sport & Nature, Gin Xoriguer, Cavalls Son Angel, Santa Catalina (formatgeria), Rutas Marítimas de la Cruz

Col·laboracions: Artiem hotels, S’Algar Diving, Rutas ecuestres Camí de Cavalls, Sebastià Pons (mel S’Eixam), Grahame Pear-
ce, Audax sport & Nature, Gin Xoriguer, Cavalls Son Angel, Santa Catalina (formatgeria), Rutas Marítimas de la Cruz

Repercussió: 
Niamh Shields: http://eatlikeagirl.com/menorcan-raw-honey-from-the-pollen-of-1000-flowers/
•	 http://eatlikeagirl.com/travel-spain-balearic-islands-ciutadella-menorca-where-what-to-eat-best-caldereta/
•	 http://eatlikeagirl.com/spain-travel-making-raw-talayotic-cheese-at-torralbet-farm-in-menorca/
Jenna Davis:  http://www.traveldudes.org/travel-tips/10-things-you-must-do-when-visiting-menorca-spain/70282#.VyymgYaNdTU.twitter
•	 http://www.traveldudes.org/travel-tips/3-ways-embrace-beautiful-blue-waters-menorca/70281
Sara Lee: http://livesharetravel.com/27351/ciutadella-menorca/
•	 http://livesharetravel.com/22403/menorca-beaches-spas/
•	 http://livesharetravel.com/27453/things-to-do-in-menorca/
•	 http://livesharetravel.com/26287/best-menorca-beaches/
•	 https://www.youtube.com/watch?v=xrAsdNuinNs&feature=youtu.be
Paul Dow: http://www.travmonkey.com/exploring-menorcas-beaches-ciutadella-without-car/
•	 http://www.travmonkey.com/5-adventurous-things-menorca/
•	 http://www.travmonkey.com/where-to-go-horse-riding-menorca/
Becki Enright: http://www.bordersofadventure.com/cami-de-cavalls-menorca-protected-island-trail/
•	 http://www.bordersofadventure.com/sightseeing-spanish-island-menorca/
•	 https://www.youtube.com/watch?v=q-BaTS_TPVU
•	 http://www.bordersofadventure.com/menorca-port-cities-mahon-ciutadella/
Michael Turtle: http://www.timetravelturtle.com/2016/05/cami-de-cavalls-guide-menorca-spain/
•	 http://www.timetravelturtle.com/2016/05/talaiotic-sites-menorca-spain/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_sour-

ce=socialnetwork
•	 http://www.timetravelturtle.com/2016/05/nature-cycling-menorca-spain/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_sour-

ce=socialnetwork
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PRESS TRIP TRAVEL MOB

Mercat: Britànic

Del 3 al 6/05/2016                                                                                    Participants: 8 + representant OET

OET: Londres

Mitjà/Agència: Duncan Rhodes (www.urbantravelblog.com); Monica Stott (www.thetravelhack.com); Jaillan Yehia (www.sa-
voirthere.com); Brian Cox and Ivette Oliveira (www.thetravelvlogger.com); Holly Howe (twomonkeystravelgroup.com); Gavin 
Griffiths & Oluwasegun Onalaja-Aliu (handluggageonly.co.uk)

Objectiu-Producte: La FFTM es fixa un doble objectiu: augmentar la rellevància de la marca «Menorca» al món digital i donar 
a conèixer l’illa mitjançant les experiències dels bloggers/periodistes convidats. En la preparació del programa es va posar espe-
cial èmfasi en donar a conèixer productes que van més enllà del sol i platja, com ara turisme actiu, gastronomia, cultura...I per 
focalitzar més el contingut:
•	 Les 10 coses a fer a Menorca
•	 Les 5 millors platges de Menorca
•	 Conèixer Menorca (vídeo entrevista on els locals diuen el que fa que la destinació especial)

Activitats: Quart press trip englobat dins la campanya amb la OET de Londres. Es va convidar a 8 bloggers/videobloggers amb 
diferents perfils i interessos. Tots els perfils tenien en comú el seu especial interès en la fotografia o vídeo. A part dels guies de 
la FFTM, des de l’OET de Londres els va acompanyar Francisco Gutiérrez. Utilitzen de nou el hashgat: #mustseemenorca. 
Activitats realitzades: submarinisme, excursió a cavall, visites a Maó i Ciutadella, visita Monte Toro, visita a monuments (Naveta 
d’es Tudons, Fort de Marlborough, Trepucó, Rafal Rubí, Cales Coves), visita a productors (mel, formatge, cervesa, gin), treking, 
passeig en barca pel Port de Maó

Col·laboracions: Artiem hotels, S’Algar Diving, Rutas ecuestres Camí de Cavalls, Sebastià Pons (mel S’Eixam), Grahame Pear-
ce, Audax sport & Nature, Gin Xoriguer, Cavalls Son Angel, Santa Catalina (formatgeria), Rutas Marítimas de la Cruz

Repercussió: 
Duncan Rhodes
•	 http://www.urbantravelblog.com/escape/minorca-in-may/
•	 http://catavino.net/travel/spain/menorca-gourmet-travel-guide/
•	 http://www.urbantravelblog.com/guide/mahon/
Holly Howe
•	 http://www.travmonkey.com/5-adventurous-things-menorca/
Monica Scott
•	 http://thetravelhack.com/europe/spain/weekend-itinerary-menorca/
Brian Cox and Ivette Oliveira
•	 https://www.youtube.com/watch?v=nCGLfDpVDM4&feature=youtu.be
•	 https://www.youtube.com/watch?v=Auvl4j8l3Ds
•	 https://www.youtube.com/watch?v=TOkotBlj9KY
Gavin Griffiths
•	  http://handluggageonly.co.uk/2016/05/07/ever-wondered-spanish-island-menorca-looks-like-well/
Jaillan Yehia
•	 http://www.savoirthere.com/15809/cool-things-to-do-in-menorca/
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PRESS TRIP TRAVELATOR

Mercat: Britànic

Del 6 al 9/05/2016                                                                                Participants: 5

OET: Londres

Mitjà/Agència: Heather Cowper (www.heatheronhertravels.com); Kathryn Burrington: www.tranvelwithkat.com; Zoe Dawis 
(www.thequirkytraveller.com); Ian Mallory 

Objectiu-Producte: La FFTM es fixa un doble objectiu: augmentar la rellevància de la marca «Menorca» al món digital i donar a 
conèixer l’illa a un públic objectiu de + 40 anys mitjançant les experiències dels bloggers/periodistes convidats. En la preparació 
del programa es  va posar especial èmfasi per donar a conèixer productes que van més enllà del sol i platja com el turisme actiu, 
la gastronomia, la cultura... 

Activitats: Quint press trip englobat dins la campanya amb l’OET de Londres. Van visitar l’illa 4 bloggers/periodistes. Aquest viatge 
de premsa estava enfocat al turisme + 40 anys i per aquest motiu es van cercar perfils orientats a aquest públic objectiu. Tots els 
convidats foren majors de 50 anys. A part dels guies de la FFTM, des de la OET de Londres els va acompanyar Francisco Gutiérrez. 
Activitats realitzades: productors (formatgeria, bodega, gin); visita de Fornells, Maó, Es Mercadal i Ciutadella; monuments 
(Naveta des Tudons, Torre d’en Galmés, Naveta de Rafal Rubí); passeig en barco pel Port de Maó; excursió a cavall; trekking; 
Monte Toro; Cova d’en Xoroi.

Col·laboracions: Artiem Hotels, S’Hort de Sant Patrici, Gin Xoriguer, Rutas Marítimas de la Cruz, Son Bou rutes a cavall, Cova 
d’en Xoroi.

Repercussió: 
Zoe Dawes
•	 https://www.youtube.com/watch?v=e-rwQ0YExsw&feature=youtu.be
•	  http://www.thequirkytraveller.com/2016/07/spring-autumn-winter-menorca/
•	 http://www.thequirkytraveller.com/2016/07/top-tips-menorca-culture/
•	 http://www.thequirkytraveller.com/2016/05/horse-riding-cami-de-cavalls-menorca/
•	 http://travelwithkat.com/2016/05/24/video-enchanting-island-menorca/
•	 https://www.youtube.com/watch?v=Fp1qiPClsoo&feature=youtu.be
Heather Cowper
•	 http://www.heatheronhertravels.com/hiking-menorca-cami-de-cavalls/
•	 http://www.headwater.com/blog/walking-in-mahon/
•	 http://www.heatheronhertravels.com/menorcas-talayotic-culture/
•	 http://www.heatheronhertravels.com/how-to-spend-a-day-in-mahon/
KathrynBurrington
•	 http://travelwithkat.com/2016/06/20/menorcan-cuisine/
•	 http://www.gpsmycity.com/tours/a-walk-through-time-in-ciutadella-1590.html
•	 http://travelwithkat.com/2016/07/11/ciutadella-walking-tour/
•	 https://www.youtube.com/watch?v=kSoKV694EC4&feature=youtu.be
Iain Mallory
•	 https://www.youtube.com/watch?v=AZrvsWHrRVc
•	 http://malloryontravel.com/2016/07/cool-places/europe/spain/menorca-details-beaches/
•	 http://malloryontravel.com/2016/06/cool-places/europe/spain/traditionally-menorca/
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PRESS TRIP REVISTA CYCLIST

Mercat: Britànic

Del 2 al 7/09/2016                                                                                 Participants: 2

Mitjà/Agència: John Kitchiner i Mark Barren de la Revista Cyclist

Objectiu-Producte: Vol donar a coneixer Menorca com a destí ideal per a la pràctica de la BTT i concretament, mostrar l’ex-
periència de circumvalar l’illa al llarg del Camí de Cavalls. 

Objectiu-Producte: La FFTM hi va col·laborar oferint-lis l’allotjament i els trasllat de l’equipatge durant els 5 dies de ruta. 

Repercussió: 
Sortirà un reportatge en el número de primavera 2017

PRESS TRIP MANGO PR. HAMILTON

Mercat: Britànic

Del 23 al 25/07/2016                                                                              Participants: 5

Receptiu: Hotel Barceló Hamilton Menorca

Mitjà/Agència: S Magazine (C. 396,666), Margaret Hussey; Star Magazine (C. 148,748), Anna Bailey; Oxford Mail/ Oxford 
Times (C. 11,173/ C. 9,324), Megan Archer; Wylde.co.uk (MUU.1,100,000), Leanne Bracey; Mango PR, Emma Gates

Objectiu-Producte: Donar a conèixer l’illa en general 

Activitats: A petició de l’Hotel Barceló Hamilton Menorca la FFTM col·labora en la gestió d’algunes activitats i en el cost dels 
desplaçaments dels participants del press trip de Mango PR. 
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MERCAT ALEMANY

PRESS TRIP OET FRANKFURT

Mercat: Alemany

Del 28/04 a l’1/05/2016                                                                           Participants: 10

OET: Frankfurt

Mitjà/Agència: Laura Rowe - www.olivemagazine.com

Objectiu-Producte: L’objectiu principal d’aquest viatge és donar a conèixer als agents de viatges i TTOO alemanys les possi-
bilitats que ofereix l’illa per a la comercialització de productes de cultura i gastronomia. En la confecció del programa es posa 
especial atenció en els recursos culturals i gastronòmics de Menorca.

Activitats: Se’ls va oferir un programa de 4 dies basat en la cultura i la gastronomia. També es van incloure activitats de sen-
derisme i caiac, així com visites guiades a diferents punts de l’illa per a donar una visió el més àmplia possible de l’oferta de la 
destinació. Es va comptar amb la col·laboració dels empresaris per conèixer de primera mà l’elaboració dels productes locals, 
amb visites a productors i degustació de la cuina tradicional a diferents restaurants.
Activitats realitzades: visita a cellers, productors de formatge i també de cervesa; Ruta en caiac i senderisme; Visita guiada as 
Mercadal, Maó i Ciutadella; Visita a Destil·leria; Volta en vaixell al port de Maó; Visita a Poblat de Trepucó; Visita a Binibèquer i 
punta Prima; Visita a Cova den Xoroi i al far de Cavalleria.

Col·laboracions: 
Hotel Artiem Carlos III, Bodegas Binifadet, Hort de Sant Patrici, Audax Sport&Nature, Destil·leria Xoriguer, Rutas marítimas 
de la Cruz, Cova den Xoroi, Cerveseria Grahame Pearce, Far de Cavalleria.

FAM TRIP RTK + OET MUNIC

Mercat: Alemany

Del 29/05/2016 al 5/06/2016                                                            Participants: 22

OET: Munic

Mitjà/Agència: Associació d'agències de viatges RTK.

Objectiu-Producte: Donar a conèixer les possibilitats que ofereix Menorca als agents de viatges de l'associació RTK, com a 
prescriptors del destinació.

Activitats: La FFTM col·laborarà en les despeses d’allotjament i el programa d’activitats a Menorca. Els vols els paga la RTK. Se’ls 
va oferir un programa de 7 dies per conèixer Menorca, platges i natura, cultura i gastronomia, combinat amb el seu programa de 
visites a hotels i la col·laboració amb el rent a car Drive FTI.
Activitats realitzades: visita a productor de cervesa, de formatges, a cellers i destil·leria; visita a fabricants de sabates; excursió 
en vaixell pel port de Maó, visita als fars de Cavalleria i Favàritx; ruta pel Parc Natural de s’Albufera des Grau; visita guiada a 
Maó, Ciutadella i es Mercadal; visita al Centre Artesanal de Menorca; excursió a la Mola, Fort Marlborough, Torre d’en Galmés 
i Naveta des Tudons; ruta en bicicleta i a cavall, caiac i senderisme; visita a Binibèquer Vell i Punta Prima; Cova d’en Xoroi.

Col·laboracions: Cerveseria Grahame Pearce, Destil·leria Xoriguer, Rutas marítimas de la Cruz, Bodegas Binifadet, Hort de 
Sant Patrici, Calzados Ria, Audax Sport&Nature, Cavalls Son Àngel, Racó des Sucrer, La Mola, Cova den Xoroi, Far de Cava-
lleria, Rest. Can Bernat des Grau.
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PRESS TRIP OET FRANKFURT

Mercat: Alemany

Del 19 al 22/05/2016                                                                            Participants: 7

OET: Frankfurt

Mitjà/Agència: Dagmar Kluthe/ freelance; Oliver Schirg/ Hamburger Abendblatt; Marion Trutter/freelance; Susanne 
Wess/ freelance; Friederike Schön/ Laura; Michael Köster/ Westfälische Nachrichten; Brita Schleinitz/ representant de la 
OET Frankfurt.

Objectiu-Producte: L’objectiu principal d’aquest viatge és donar a conèixer els recursos gastronòmics de Menorca. En la con-
fecció del programa es posa especial atenció en els recursos culturals i gastronòmics de Menorca.

Activitats: Se’ls va oferir un programa de 4 dies basat en cultura i gastronomia. Es van incloure també visites guiades a dife-
rents punts de l’illa per a donar una visió el més àmplia possible de l’oferta del destinació. Es va comptar amb la col·laboració 
dels empresaris per conèixer de primera mà l’elaboració dels productes locals i degustar la cuina tradicional.
Activitats realitzades: visita a productor de cervesa; visita Fornells, fars i platges;: visita a destil·leria, cellers i productors de 
formatge, oli i sal; visita guiada as Mercadal, Maó i Ciutadella; volta en vaixell al port de Maó; visita a poblat de Trepucó; visita 
a Binibèquer Vell i Punta Prima.

Col·laboracions: Cerveseria Grahame Pearce, Rest. Can Bernat des Grau, Rest. Rias Baixas, Hort de Sant Patrici, Oli S’Olivaret 
/Samuel Moll, Racó des Sucrer, Rutas marítimas de la Cruz, Destil·leria Xoriguer, Bodegas Binifadet, Reserva de Concepció.

Repercussió: 
Oliver Schirg, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Tirada: 592.547 ej. VPE: 79.432,50 €)
•	 http://www.derwesten.de/leben/auf-menorca-zeigen-die-balearen-ihre-bescheidene-seite-id12070643.html
•	 https://player.vimeo.com/video/168029886 
•	 Detlef Dowidat , Westfälische Nachrichten (Tirada: 310.000 ej. VPE: 46.328,00 €)
•	 Claudia Diemar, Schleswig Holstein am Sonntag (Tirada 23.000 ej. VPE: 6.790,00 €)
•	 Claudia Diemar, Badische Zeitung, Auflage (Tirada: 139.533 ej. VPE: 30.597,00 €)
•	 Claudia Diemar, Rhein-Neckar-Zeitung (Tirada: 95.604 ej., VPE: 19.289 €)
Susanne Wess
•	 http://www.genussfreak.de/menorca-genussinsel-fuer-augen-und-gaumen 
•	 http://www.pictaram.com/media/1254107095668194755_2154571630 
•	 Sr. Michael Köster, „Ruhr-Nachrichten (Tirada: 231.260 ej. VPE: 19.376,50 €)
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PRESS TRIP CANAL ARTE

Mercat: Alemany

Del 3 al 10/05/2016                                                                               Participants: 3

OET: Frankfurt

Objectiu-Producte: Donar a conèixer la Menorca més cultural, específicament la seva gastronomia mitjançant un canal poc 
utilitzat per la FFTM com és la TV i arribar dos mercats estratègics per l’illa de Menorca com són: Alemanya i França. 

Activitats: Col·laboració per fer possible l’enregistrament d’un programa del canal Arte es diu: Cuisines des terroirs/ zu Tisch 
in...... S’emet a França i Almanya. 150 capítols en 10 anys d’emissió. A part de realitzar plats típics del territori que es visita al seu 
web publiquen després les receptes: http://www.arte.tv/guide/fr/emissions/CUI/cuisines-des-terroirs
Van fer dos viatges. El primer d’scouting, del 29/02 al 04/03 de 2016. La FFTM va col·laborar fent-se càrrec de les despeses 
d’allotjament de dues persones. El segon, ja per realitzar la gravació del programa, del 3 al 10 de maig, en el qual la FFTM va 
col·laborar fent-se càrrec de l’allotjament i lloguer de cotxe per l’equip. L’OET de Frankfurt va donar suport a aquesta acció 
fent-se càrrec dels bitllets d’avió dels 4 membres de l’equip.

Repercussió: 
•	 Emès dia 10/12/16: http://sites.arte.tv/zutisch/de/video/zu-tisch-auf-2
•	 Emès dia 10/12/16: http://sites.arte.tv/cuisinesdesterroirs/fr/video/cuisines-des-terroirs-12 

PRESS TRIP ROYAL SON BOU

Mercat: Alemany

Del 30/09/2016 al 4/10/2016                                                                            Participants: 1

Receptiu: Hotel Royal Son Bou

Mitjà/Agència: Antje Gerstenecker pel blog: meehr-erleben.de

Objectiu-Producte: Donar a conèixer Menorca com una destinació ideal per a famílies al mercat alemany. 

Activitats: La FFTM es va fer càrrec de part de les despeses del press trip de la periodista alemanya Christina Burkhardt (lloguer 
de cotxe). També es va facilitar l’entrada als monuments gestionats per la FFTM.

Repercussió: 
•	 http://www.meehr-erleben.de/lander/spanien/menorca/die-besten-tipps-fuer-menorca/menorca-mit-kindern-die-besten-tipps/
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PRESS TRIP MANUEL MEYER

Mercat: Alemany

Del 5 al 11/09/2016                                                                                 Participants: 2

Mitjà/Agència: Periodista: Manuel Meyer - Agència Alemanya de Noticies DPA. Coincideix amb aquest viatge el fotògraf 
Ulrich Korn, que participa en algunes activitats.

Objectiu-Producte: L’objecte d’aquest press trip és realitzar reportatges del Camí de Cavalls a mitjans de premsa escrita ale-
manys. Donar a conèixer els recursos que ofereix Menorca, destacant els productes de Menorca Natural i Cultural. 

Activitats: Realitzen alguns trams del Camí de Cavalls a peu. La FFTM els proporciona allotjament, trasllats d’equipatge i servei 
de guia per a realitzar alguns trams. També organitza algunes visites per conèixer les poblacions i festes locals, i la cultura, amb 
un sopar amb un representant de l’Associació gastronòmica Fra Roger.

Col·laboracions: Col·laboracions: Hotel Artiem Audax, Rest. Es Corb Marí, PN S’Albufera des Grau, Associació Fra Roger, 
Rest. Sa Pedrera des Pujol.

Repercussió: Publicació d’un reportatge a l’Agència Alemanya de Noticies DPA durant la primavera 2017, i altres publicacions a 
mitjans escrits durant el 2017.
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MERCAT FRANCÈS 

PRESS TRIP EASY VOYAGE

Mercat: Francès

Del 18 al 21/05/2016                                                                              Participants: 1

OET: Frankfurt

Mitjà/Agència: Pascal Bagot i Julien Ferret 

Objectiu-Producte: Viatge per actualitzar les dades de la pàgina www.easyvoyage.com/espagne/minorque. Donar a conèixer 
Menorca, les poblacions i platges que es poden visitar i les activitats que es poden fer a l’illa.

Activitats: Els periodistes van visitar Menorca i Eivissa (un segon equip visitava Mallorca). No van sol·licitar un programa, només 
col·laboració en el transport.

Repercussió: Actualització de la pàgina: http://www.easyvoyage.com/espagne/minorque

PRESS TRIP FRAM

Mercat: Francès

Del 24 al 25/05/2016                                                                             Participants: 155

Receptiu: Sidetours

Objectiu-Producte: Donar a conèixer als agents de viatges els hotels inclosos dins el seu programa d’estiu a la vegada que co-
neixen el destinació.

Activitats: El receptiu del touroperador a Menorca (Sidetours) va confeccionar el programa de visites. La FFTM hi va col·laborar 
fent-se càrrec d’un sopar i dels trasllats dels agents de Mallorca a Menorca.
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PRESS TRIP OET DE PARÍS

Mercat: Francès

de l’11 al 14/05/2016                                                                                 Participants: 7

Mitjà/Agència: Sandrine Mercier(A/R Magazine), Brice Charton (La semaine veterinaire / Voyages-SNCF.com), Vincent 
de Monicault (oopartir.com), Celine Baussay (Version Femina), Pascale Berejon (Version Femina), Barbara Divry (La quo-
tidienne du turisme), Jean Paul Calvet (Wewamagazine) i Susana López Novo (representant OET de París). 
Objectiu-Producte: L’objectiu principal d’aquest viatge és presentar Menorca com una destinació de naturalesa i platja. En 
l’elaboració del programa es posa especial atenció en destacar els recursos naturals de Menorca, a fi que els periodistes desco-
breixin el que l’illa pot oferir per a la pràctica d’activitats.
Activitats: Se’ls va oferir un programa de 3 dies basat en naturalesa i platges, en el qual també es van incloure visites guiades a 
diferents punts de l’illa per a donar una visió el més àmplia possible de l’oferta de la destinació. Es va comptar amb la col·laboració 
dels empresaris per conèixer de primera mà l’elaboració dels productes locals i la cuina tradicional.
Activitats realitzades: visita a productor de vi, formatge i gin; visita a Binibèquer Vell i Punta Prima; Cova d’en Xoroi; volta en 
vaixell pel port de Maó; visita guiada a Maó i Ciutadella;  Naveta des Tudons i poblat de Trepucó; Centre Artesanal de Menorca; 
visita a Fornells, fars i platges.

Col·laboracions: HR St Joan Binissaida, Subaida, Bodegas Binifadet, Cova d’en Xoroi, Racó des Sucrer, Destil·leria Xoriguer, 
Rutas Marítimas de la Cruz.

Repercussió: 
Oopartir.com
•	 http://oopartir.com/minorque/info-pratique-voyage,12-4009.htm
•	 http://oopartir.com/minorque/reportage-carnet-voyage-minorque-baleares,1-4007.htm
•	 http://oopartir.com/minorque/fete-saint-jean,10-4010.htm
•	 http://oopartir.com/minorque/diaporama,11-4011.htm
•	 http://oopartir.com/minorque/notre-selection-hotels,27-4013.htm?PHPSESSID=f67624f6028f7fe4b948d637c9f901d3
VOYAGES-SNCF.COM
•	 http://guide.voyages-sncf.com/articles/minorque
•	 http://www.voyages-sncf.com/article/minorque-entre-rando-nature-et-archeologie-68777
•	 http://www.voyages-sncf.com/article/decouvrir-les-criques-sauvages-de-lile-en-bateau-68775
•	 http://www.voyages-sncf.com/article/randonnee-cheval-minorque-68774
•	 http://www.voyages-sncf.com/article/visite-de-ciutadella-68773
•	 http://www.voyages-sncf.com/article/une-gastronomie-du-terroir-68772e
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PRESS TRIP LES ANIMAUX DE LA 8

Mercat: Francès

Del 23 al 25/06/2016                                                                              Participants: 6

OET: París                                                                   

Objectiu-Producte: L’objecte d’aquest press trip és donar a conèixer les festes de Sant Joan i els cavalls de Menorca al mercat 
francès, mitjançant el rodatge d’un programa de televisió «Les animaux de la 8» del canal D8. Es mostra la cultura i tradició, 
cavall de raça menorquina i possibilitat de rutes eqüestres, i també altres possibilitats de turisme actiu com el submarinisme.
Activitats: La FFTM compta amb la col·laboració de diferents empreses i entitats i es posa a disposició de la productora una 
ajudant de producció que alhora els fa de guia. El viatge coincideix amb els festes de Sant Joan a Ciutadella i amb el suport de 
l’ajuntament es filmen alguns actes de la festa. També s’inclou una visita a un centre eqüestre per descobrir la cria i doma del 
cavall de raça menorquina, amb la col·laboració de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavall de Raça Menorquina, i fan 
una ruta a cavall. Es programa una visita a una finca per conèixer el procés d’elaboració del formatge i a una altra finca per filmar 
les animals de raça autòctona. Una altra activitat és el submarinisme a la “Reserva Marina de la Costa Nord”, amb la filmació 
de les immersions.

Col·laboracions: Assoc. Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, Club Hípic Sa Creueta, Yeguada Son Adeodato, 
Subaida, Algenderet Nou, Ajuntament de Ciutadella i Junta de Caixers de Sant Joan.

Repercussió: 
Cultura i tradició, cavall de raça menorquina i rutes eqüestres.
•	 http://www.c8.fr/c8-art-de-vivre/pid5188-c8-les-animaux-de-la-8.html?vid=1423018
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MERCAT ITALIÀ

FAM TRIP FRANCOROSSO

Mercat: Italià

16/05/2016                                                                                              Participants: 45

Receptiu: Jumbo Tours

Mitjà/Agència: Pascal Bagot i Julien Ferret 

Objectiu-Producte: Donar a conèixer als agents de viatges els hotels inclosos dins el seu programa d’estiu a la vegada que co-
neixen el destinació.

Activitats: El receptiu del touroperador a Menorca (Jumbo Tours) va preparar el programa de visites. La FFTM hi col·laborà fent-
se càrrec d’un sopar de benvinguda.

FAM TRIP VIAGGI DE L’ATLANTIDE

Mercat: Italià

Del 2 al 5/06/2016                                                                                  Participants: 150

Receptiu: Viajes San Luis

Objectiu-Producte: Donar a conèixer als agents de viatges els hotels inclosos dins el seu programa d’estiu a la vegada que co-
neixen el destinació.

Activitats: Col·laboració amb un fam trip organitzat pel receptiu a Menorca del Grupo Atlantide. La FFTM col·labora amb un 
dinar de benvinguda.

FAM TRIP GRUPO ALPITOUR

Mercat: Italià

Del 2 al 5/10/2016                                                                                    Participants: 20

Receptiu: Jumbo Tours

Objectiu-Producte: Donar a conèixer als agents de viatges els hotels inclosos dins el seu programa d’estiu a la vegada que co-
neixen el destinació.

Activitats: A petició del receptiu Jumbo Tours Group la FFTM organitza un sopar de benvinguda per al grup de 20 agents de 
viatges al port de Maó.

http://www.menorca.es/
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PRESS TRIP BELL’EUROPA

Mercat: Italià

Del 20 al 27/07/2016                                                                             Participants: 1

OET: Milà

Mitjà/Agència: Tamara Cavallucci /Bell’Europa

Objectiu-Producte: Realitzar reportatge sobre el producte eqüestre a Menorca (Camí de Cavalls, Festes, Raça Menorquina i 
Espectacles eqüestres).

Activitats: Es programa una visita a una finca amb cavalls amb l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de raça Menor-
quina i també es visita un espectacle eqüestre a Son Martorellet. Es compta amb un guia per a conèixer les festes locals de Sant 
Antoni i Sant Jaume, i també per recórrer un tram del Camí de Cavall a peu. S’organitza també una ruta a cavall per la costa nord.

http://www.menorca.es/
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MERCAT NÒRDIC 

PRESS TRIP OET HELSINKI

Mercat: Països nòrdics

Del 22 al 28/04/2016                                                                            Participants: 2

OET: Helsinki

Mitjà/Agència: Jaana Rinne (periodista) i Ralf Örn (fotògraf)

Objectiu-Producte: L’objectiu principal d’aquest viatge és donar a conèixer la Menorca Slow. En la confecció del programa es posa 
especial atenció en destacar l’illa com a destinació tranquil·la, amb espais amb encant i una atractiva representació de cultura i gastronomia.

Activitats: El press trip organitzat en col·laboració amb l’OET de Helsinki i el Govern balear (inclou les illes de Mallorca, Menor-
ca i Eivissa). Es va oferir un programa de 6 dies basat en estil de vida i costums, cultura i gastronomia, i la descoberta d’hotels 
amb encant. Així mateix es van oferir visites guiades a diferents punts de l’illa per a donar una visió el més àmplia possible de 
l’oferta. Es va comptar amb la col·laboració dels empresaris per conèixer de primera mà l’elaboració dels productes locals, amb 
visites a productors de vi, formatge i calçat artesà, i degustació de la cuina tradicional a diferents restaurants.
Activitats realitzades: visita guiada a Maó i Ciutadella; visita a productor de vi, de formatge i de gin; volta en vaixell pel port de 
Maó; Parc Natural de s’Albufera des Grau; visita a Binibèquer Vell i Punta Prima; visita a la Naveta des Tudons i Trepucó; Cova 
d’en Xoroi, Centre Artesanal de Menorca, visita a Fornells i platges.

Col·laboracions: Yellow Catamarans, Bodegas Binifadet, Destil·leria Xoriguer,  Rest. Can Bernat des Grau, s’Arangí, Calzados 
Jaime Mascaró/Pretty Ballerinas, Avarcas Ria.

Repercussió: Destinació tranquil·la, espais amb encant, cultura i gastronomia: 
•	 http://www.iltasanomat.fi/matkat/art-2000001930428.html / 
•	 http://www.hs.fi/matka/a1463104429609

PRESS TRIP OET OSLO

Mercat: Països nòrdics

Del 2 al 5/06/2016                                                                              Participants: 1

OET: Olso

Mitjà/Agència: Mari Bareksten

Objectiu-Producte: L’objecte d’aquest press trip és donar a conèixer Menorca en diferents àmbits, fent especial incidència en 
els productes cultural, gastronòmic i natural. 

Activitats: La FFTM va confeccionar un programa de 3 dies basat en cultura, gastronomia i la descoberta de la Menorca 
Natural. Es van programar visites guiades a diferents punts de l’illa per a donar una visió el més àmplia possible de l’oferta del 
destinació. Es va comptar amb la col·laboració dels empresaris per conèixer de primera mà l’elaboració dels productes locals, 
amb visites a productors de vi, formatge, i degustació de la cuina tradicional a diferents restaurants . També es va organitzar un 
showcooking per mostrar com s’elabora la caldera de llagosta i la salsa maonesa i es va organitzar una ruta en vaixell per  conèixer 
el litoral menorquí i les possibles activitats de turisme actiu.

Col·laboracions: Rest. Can Bernat des Grau, Destil·leria Xoriguer, Bodegas Binifadet, Audax Sport & Nature / Liber Mare, 
Hotel Artiem Audax, Calzados Jaime Mascaró, Son Bou rutes a cavall, Subaida, Cova d’en Xoroi.

Repercussió: Es preveuen reportatges als següents mitjans: revista Magasinet Reiselyst, revista Se og Hør i el diari Dagbladet

http://www.menorca.es/
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MERCAT AUSTRÍAC

FAM TRIP TUI ÀUSTRIA

Mercat: Austríac

13/05/2016                                                                                              Participants: 9

OET: Viena

Mitjà/Agència: Kronen Zeitung, Kurier, Kleine Zeitung, Oberösterreichische -Nachrichten o Salzburger –Nachrichten, Stan-
dard o Die Presse, Woman o Wienerin i News

Objectiu-Producte: donar a conèixer Menorca com a destinació Only Adults.

Activitats: Acció co-organitzada per l’OET de Viena i TUI. La FFTM col·labora amb l’organització d’un sopar.

FAM TRIP IDEAL TOURS

Mercat: Austríac

Del 19 al 22/05/2016                                                                              Participants: 30

Receptiu: Sidetours

Mitjà/Agència: Kronen Zeitung, Kurier, Kleine Zeitung, Oberösterreichische -Nachrichten o Salzburger –Nachrichten, Stan-
dard o Die Presse, Woman o Wienerin i News

Objectiu-Producte: Donar a conèixer als agents de viatges els hotels inclosos dins el seu programa d’estiu i a la vegada donar a 
conèixer la destinació.

Activitats: El receptiu del touroperador a l’illa (Sidetours) va confeccionar el programa de visites. La FFTM hi va col·laborar fent-
se càrrec d’un sopar, trasllats, excursió port Maó i Cova d’en Xoroi.

http://www.menorca.es/
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MERCAT BELGA I HOLANDÈS

PRESS TRIP OET BRUSSEL·LES

Mercat: Belga

Del 5 al 10/02/2016                                                                               Participants: 1

OET: Brussel·les

Mitjà/Agència: Kronen Zeitung, Kurier, Kleine Zeitung, Oberösterreichische -Nachrichten o Salzburger –Nachrichten, Stan-
dard o Die Presse, Woman o Wienerin i News

Objectiu-Producte: Donar a conèixer Menorca com una destinació d’hivern. 

Activitats: Va sol·licitar dos dies de programa acompanyada de guia local i dos dies lliures, per recórrer l’illa al seu aire. Entre les 
activitats que va fer es troben la visita a un monument megalític, rutes de senderisme i BTT, visites a Maó i Ciutadella, photo 
shoot a platges del nord i del sud, degustació de gastronomia tradicional (rebosteria i gin).

Col·laborador: Artiem Capri, Gin Xoriguer, Camí de Cavalls 360, Ca’s Sucrer.

Repercussió: El reportatge fou publicat el dia 01/12/16

PRESS TRIP VERKEERSBUREAUS

Mercat: Holandès

Del 19 al 21/11/2016                                                                                 Participants: 2

Mitjà/Agència: Tessa Olsthoorn i Timothy Resapowiro / http://verkeersbureaus.info/about-us/ 

Objectiu-Producte: Donar a conèixer Menorca en cotxe o moto.

Activitats: La FFTM hi col·labora fent-se càrrec del lloguer de cotxe i allotjament.

Repercussió: 
•	 http://verkeersbureaus.info/europa/spanje/menorca/
•	 http://verkeersbureaus.info/europa/spanje/menorca/bezienswaardigheden/
•	 http://verkeersbureaus.info/europa/spanje/menorca/eten-drinken-menorca/
•	 http://verkeersbureaus.info/europa/spanje/menorca/natuur/
Video: 
•	 https://www.youtube.com/watch?v=UrbRV-MS0nM&feature=youtu.be&utm_source=VK+Sales+leads&utm_campaig-

n=4a99db5c30-monthly-customer-newsletter-4-20161214&utm_medium=email&utm_term=0_0be1b43ada-4a99d-
b5c30-420065497

http://www.menorca.es/
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PRESS TRIP PURE FOOD AND TRAVEL

Mercat: Holandès

Del 9 al 16/06/2016                                                                                Participants: 1

OET: Brussel·les

Mitjà/Agència: Jeannette van Mullem (purefoodtravel.com)

Objectiu-Producte: L’objectiu principal d’aquest viatge és donar a conèixer els recursos gastronòmics de Menorca. 

Activitats: Es va confeccionar un programa de 8 dies basat en cultura i gastronomia, estil de vida i costums, i la descoberta de 
la Menorca Slow. Així mateix es van programar visites guiades a recintes culturals, el Centre Artesanal i mercats locals, per a 
donar una visió el més àmplia possible de l’oferta. Es va comptar amb la col·laboració dels empresaris perquè pogués conèixer 
de primera mà l’elaboració dels productes locals (vi i formatge) i degustar la cuina tradicional. També es van organitzar activitats 
de wellness i spa, una ruta de senderisme pel Camí de Cavalls i un showcooking (classes de cuina i sortida a pescar, incloses).

Col·laboradors: HR Biniarroca, HI Son Tretze, H Artiem Audax, Boat trip – Liber Mare, Rest. Rias Baixas, Son Mercer de Baix 
(formatge), El Paladar Jamoneria & Delicatessen, Rest. Molí des Racó, Cova d’en Xoroi, Rest. Es Corb Marí, IES M. Àngels 
Cardona, H PortBlue La Quinta, Yellow Catamarans, Rest. Sa Pedrera des Pujol, Rest. Can Bernat des Grau, Bodegas Binifadet.

Repercussió: 
Slow travel in Menorca (Dutch) 
•	 https://puuruiteten.nl/reis/tips-menorca-slow/
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MERCAT NORD-AMERICÀ

PRESS TRIP WALL STREET JOURNAL

Mercat: Belga

Del 25 a l’1/05/2016                                                                               Participants: 1

OET/Receptiu: EEUU

Mitjà/Agència: Raphael Kadushin - Wall Street Journal

Objectiu-Producte: L’objectiu principal d’aquest viatge és donar a conèixer Menorca en un mercat emergent com és el 
nord-americà. Es posa especial atenció en destacar l’illa com a destinació tranquil·la, amb espais amb encant i amb una oferta 
cultural i gastronòmica rellevant.
Activitats: El periodista gestiona els vols i l’allotjament amb l’Hotel Rural Torralbenc i l’hotel d’interior Can Faustino i la FFTM 
es fa càrrec dels trasllats i les visites guiades. Es van oferir dues visites guiades a Maó i Ciutadella per conèixer l’estil de vida i 
costums, i donar-li la possibilitat d’obtenir informació sobre la cultura i la història. D’altra banda, es va sol·licitar la col·laboració 
dels empresaris perquè el periodista pogués conèixer de primera mà l’elaboració de productes locals i l’oferta de restauració (el 
periodista va gestionar personalment les visites amb els establiments interessats a participar-hi). 
Activitats gestionades per part de la FFTM: visita guiada a Maó i Ciutadella, volta en vaixell pel Port de Maó; visita al Parc Natu-
ral dels’Albufera des Grau; visita a Binibèquer Vell i Punta Prima; visita Fornells, fars i platges; i visita a la Naveta des Tudons.

Activitats: Yellow Catamarans, Rest. La Josefina Marítim i Rest. Sa Pedrera des Pujol

Repercussió: Pendent de publicació.

PRESS TRIP TURISME EQÜESTRE

Mercat: canadenc

Del 8 al 14/10/2016                                                                                 Participants: 1

OET: Los Ángeles 

Mitjà/Agència: Melissa De Vaughn/ freelance

Objectiu-Producte: Donar a conèixer les possibilitats que ofereix Menorca com a destinació per a la pràctica del turisme eqües-
tre, destacant l’oferta existent i fent especial incidència en els productes de Menorca Natural i Cultural.

Activitats: La periodista Melissa De Vaughn participa en una ruta eqüestre a Menorca, organitzada pel touroperador especia-
litzat Equiberia, que comercialitza aquesta ruta amb l’empresa local Cavalls Son Àngel. La FFTM es fa càrrec de les despeses 
d’allotjament durant la ruta i organitza també una visita guiada a Ciutadella.

Col·laboradors: Cavalls Son Àngel

Repercussió: 
La periodista publicarà articles als següents mitjans:
•	 Alaska Airlines, per la revista que es col·loca als seients. Transporta més de 2 milions de passatgers al mes, amb una tirada d’apro-

ximadament 80.000 exemplars.
•	 La revista Coast Magazine que distribueix a centre-sud d’Alaska, que té una població de prop de 400.000, i un tiratge de 30.000
•	 El Daily Mail té una llista de subscriptors de 1,5 milions que cobreix tots els països.
Per saber més sobre Melissa De Vaughn: http://www.mdevaughn.alaskawriters.com/about.html
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ALTRES MERCATS

PRESS TRIP TV JAPONESA

Mercat: japonès

De l’11 al 14/06/2016                                                                               Participants: 3

OET/Receptiu: EEUU

Mitjà/Agència: Hiroko Ninomiy, realitzador; Yusaka Mitsuwaka, càmera; Tatsuo Tanaka, traductor.

Objectiu-Producte: L’objectiu fou aprofitar l’oportunitat de donar a conèixer la nostra illa a un mercat nou per a Menorca com 
és el mercat japonès i fer-ho a través d’un canal de televisió. 
Activitats: La TV Japonesa BS-TBS ( http://www.bs-tbs.co.jp) va demanar col·laboració a la FFTM per gravar a Menorca un 
dels capítols del programa de Sekai Kikou (www.bs-tbs.co.jp/zekkei), documental setmanal que mostra les millors vistes de la 
Mediterrània i en el qual s’inclouen reportatges de Grècia, Itàlia, França i Espanya. En aquest cas volien fer un programa sobre 
Barcelona i Menorca. La FFTM acceptà aquesta col·laboració fent-se càrrec de l’allotjament dels 3 membres de l’equip i faci-
litant-los contactes i recomanacions. 

Repercussió: Emissió del programa el 26/08/2016: 
•	 http://www.bs-tbs.co.jp/zekkei/detail318.html

ES PRE VISITA GUIADA

Mercat: Rus

29/09/2016                                                                                            Participants: 1

Mitjà/Agència: Natalia Kostikova, fotògrafa i editora de la revista Horseworld

Objectiu-Producte: L’objectiu principal d’aquest viatge és fer difusió del producte Menorca Natural i donar suport a les inicia-
tives del sector eqüestre. Donar cobertura al 4t campionat de Balears de cavalls de pura raça espanyola. 

Activitats: A petició de l’associació de cavalls de pura raça espanyola a Menorca (ES PRE), la FFTM va organitzar una visita 
guiada per a conèixer la destinació.
Col·laboracions: Hort de Sant Patrici

Col·laboració: Hort de Sant Patrici
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PRESS TRIP OET VARSÒVIA

Mercat: polonès

Del 14 al 18/09/2016                                                                              Participants: 6

OET/Receptiu: Varsòvia

Mitjà/Agència: Katarzyna Sołtyk / Magazyn Eden SPA&Wellness; Zenon Żyburtowicz / VIP, Elity; Urszula Zybczyńska/ Przyja-
ciółka/Poradnik Domowy/Pani Domu; Magdalena Łoś-Komarnicka/ Polskie Radio Pr.2; Katarzyna Jadwiga Kipigroch-Paczek / 
Podróże; Anna Szenk/ Representant OET de Varsòvia

Objectiu-Producte: L’objectiu fou aprofitar l’oportunitat de donar a conèixer la nostra illa a un mercat nou per a Menorca com 
és el mercat japonès i fer-ho a través d’un canal de televisió. 

Activitats: L’objectiu principal d’aquest viatge és donar conèixer Menorca al mercat polonès. En la confecció del programa es va 
posar especial atenció en els recursos culturals i naturals de Menorca, a fi que els periodistes poguessin descobrir tot el que l’illa 
pot oferir. Es van destacar especialment els productes de cultura, platja, naturalesa i spa.
Activitats: La FFTM va confeccionar un programa de 3 dies basat en cultura, naturalesa i platges, per donar una visió general 
de la destinació. Es va oferir una ruta en vaixell per la costa sud, una sessió d’spa i també visites guiades a diferents punts de l’illa. 
Es va comptar amb la col·laboració dels empresaris per conèixer de primera mà l’elaboració dels productes locals, amb visites a 
productors de vi, formatge, i gin, i degustació de la cuina tradicional a diferents restaurants.

Col·laboradors: Destil·leria Xoriguer, Rest. Can Bernat des Grau, Yellow Catamarans, Bodegas Binifadet, Seaclub s’Algar (Hotel 
Port Blue), Hotel Artiem Audax, Subaida, Cova d’en Xoroi, Rest. Sa Pedrera des Pujol.

Repercussió: 
Zenon Yburtowicz, revista VIP Magazyn (Tirada: 15.000 ej. - VPE: 9.600 €) i web VIP Magazyn (145.000 usuaris): 
•	 www.magazynvip.pl/male-jest-piekne/
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2 FIRES, WORKSHOPS I PRESENTACIONS

Hi ha dos tipus de fires: genèriques i específiques. La programació del calendari es fa anualment i, per tant, es pot 
donar el cas que no coincideixin d’un any per l’altre. La decisió estarà condicionada pels objectius a assolir i el que 
marqui el pla d’actuacions en referència als mercats preferents. Menorca assisteix sempre compartint l’estand 
amb l’ATB o Turespaña.

Com a mínim sempre hi ha un membre del personal de la FFTM atenent l’estand durant el transcurs de la fira 
Aquesta persona és l’encarregada també de preparar el material divulgatiu/promocional i el merchandising que 
des d’aquí s’envia com a suport. 

Depenent de si es tracta d’una fira adreçada al públic final o a professionals, a banda de donar informació turística sobre 
la destinació, el responsable de la FFTM haurà d’atendre a professionals com ara periodistes, representants d’operadors 
turístics, membres de les OET, etc.

Normalment, a les fires més importants (FITUR, ITB i WTM) també s’aprofita per fer presentacions de la destinació i es 
reforça l’assistència del personal de la FFTM amb la presencia del director/gerent, a més d’algun representant 
institucional. És en aquest tipus de fires on es tanquen les accions de promoció. 

D’acord amb les noves demandes i formes de consum, la fundació ha iniciat un camí cap a la segmentació i l’espe-
cialització en matèria de promoció turística, el que explica que hagi decidit reduir progressivament la participació 
a cites generalistes i, per contra, hagi optat per incrementar-la a esdeveniments centrats en productes concrets, 
entre els quals s’inclouen fires especialitzades, workshops i presentacions. El resultat és una tendència a l’equilibri.

D’altra banda, els workshops estan adreçats als professionals. La infraestructura és molt més senzilla ja que el sistema es basa 
en la realització de reunions amb els diferents interessats. En alguns casos, també la FFTM també pot considerar 
interessant per assolir els objectius anuals l’opció d’assistir a presentacions de la destinació.

ACCIONS COST

FIRA ESPECÍFICA 7 6.143,47 €

FIRA GENÈRICA 11 29.028,63 €

WORKSHOPS 2 1.655,43 €

ENVIAMENT 3.451,57 €

COST TOTAL 20 40.279,10 €

QUÈ HA COSTAT ? (Distribució per productes)
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https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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QUÈ HA COSTAT ? (Distribució per mercats)

NACIONAL BRITÀNIC ALEMANY FRANCÈS

FIRA ESPECÍFICA 2 785,79 1 1.058,47 3 3170,66 1 1128,55

FIRA GENÈRICA 3 8.680,03 1 6.777,51 1 6701,39 4 4.545,20

WORKSHOPS

ENVIAMENT

COST TOTAL 5 9465,82 2 7835,98 4 9872,05 5 5673,75

HOLANDÈS IRLANDÈS PAÏSOS 
NÒRDICS ACCIONS COST

FIRA ESPECÍFICA 7 6.143,47 €

FIRA GENÈRICA 1 1308,47 1 1.016,03 11 29.028,63 €

WORKSHOPS 1 559,84 € 1 1.095,59 2 1.655,43 €

ENVIAMENT 3.451,57 €

COST TOTAL 1 1868,31 1 1016,03 0 1095,59 20 40.279,10 €

MERCAT NACIONAL 

FITUR

Mercat: Nacional

Del 20 al 24/01/2016

Dades de la Fira: Segons dades de l’organització: 222.551 visitants (125.084 professionals), 9419 expositors i 688 estands. 
Menorca va assistir dins l’espai de les Illes Balears, amb mostrador propi, taula de reunions i una pantalla de vídeo.

Producte: enfocada a promocionar el turisme cultural i la gastronomia

Contactes: Touroperadors, companyies aèries i OTA’s: FTI, Atrapalo, Air Nostrum, Jet2.com, Nudoss.com, Rumbo (lastminu-
te.com), Segittur, Turismo Vivencial (Europe Senior Tourism), Delfin Travel, Trip Advisor, Vueling, Viajando con hijos i Mucho-
viaje.com. I les OETs: OET Viena, OET Varsovia, OET Londres, OET Munich, OET París

Materials: mapes pocket, fulletó Menorca, manual Menorca Natural, manual de ports, manual Menorca Slow, rutes senderisme, 
rutes eqüestres, rutes aus, fulletó Menorca Talaiòtica, rutes gastronòmiques, Menorca “Vive el Mediterráneo” (genèric), Hotels 
a un altre ritme, tríptic submarinisme, Menorca Activa (Pime), fulletó

Activitats: Es va presentar la candidatura de la Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial i es va fer un showcooking de rebosteria 
menorquina.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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EXPOVACACIONES

Mercat: Nacional · Bilbao

Del 6 al 8/05/2016

Dades de la Fira: No hi ha dades dels organitzadors de la fira. Menorca va disposar de dos mostradors propis a l’espai de les Illes Balears.

Producte: activitats a l’aire lliure, principalment les rutes per fer senderisme. 

Materials: mapes pocket, fulletó Menorca, manual Menorca Natural, manual de ports, manual Menorca Slow, rutes senderisme, 
rutes eqüestres, rutes aus, fulletó Menorca Talaiòtica, rutes gastronòmiques, Menorca “Vive el Mediterráneo” (genèric), Hotels 
a un altre ritme, tríptic submarinisme, Menorca Activa (Pime), fulletó de pastisseria Pime, fulletó d’embotits Pime, bosses tela, 
bolígrafs, lanyards
Comentaris: Expovacaciones és un dels certàmens més destacats del circuit nacional i es presenta com una fira integral on 
estan representats tots els sectors del turisme amb les darreres propostes de rutes i destinacions i les alternatives d’oci i temps 
de lleure més innovadores.
Els tècnics de la fundació van donar a conèixer l’àmplia varietat de productes i serveis amb què compta Menorca dintre del seg-
ment del turisme actiu.
Els visitants, majoritàriament famílies i parelles joves, es van mostrar especialment interessats en les platges, la gastronomia, el 
Camí de Cavalls i les possibilitats que ofereix l’illa per a la pràctica del senderisme, el cicloturisme i les activitats nàutiques. 
Molts d’ells eren repetidors i d’altres coneixien Menorca perquè amics i familiars els hi havien parlat positivament, el que deixa 
entreveure un alt grau de satisfacció, indispensable per garantir la fidelització turística.
L’assistència a Expovacaciones forma part de l’estratègia seguida per la fundació per posicionar Menorca com una destinació 
idònia per a l’oci i la pràctica de l’esport a l’aire lliure, una estratègia que se sustenta en la riquesa ambiental i paisatgística de la 
nostra illa i que cerca diversificar l’oferta per atreure un turisme de major qualitat.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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B-TRAVEL

Mercat: Nacional - Barcelona

Del 15 al 17/04/2016

Dades de la Fira: Menorca ha estat present a la secció Adventure, on ha donat a conèixer l’àmplia varietat de productes i serveis 
amb què compta dintre delsegment del turisme actiu.

Producte: Donar a conèixer Menorca com una destinació idònia per a l’oci i la pràctica de l’esport a l’aire lliure.

Públic: Enfocada al públic final

Materials: Material: mapes pocket, fulletó Menorca, manual Menorca Natural, manual de ports, manual Menorca Slow, rutes 
senderisme, rutes eqüestres, rutes aus, fulletó Menorca Talaiòtica, rutes gastronòmiques, Menorca “Vive el Mediterráneo” (ge-
nèric), Hotels a un altre ritme, tríptic submarinisme, llibrets de cuina, Menorca Activa (Pime), bosses tela, lanyards.

Comentaris: La fira s’ha segmentat en cinc rutes temàtiques: Adventure, dirigida als amants de la naturalesa i l’ecoturisme; 
Culture, adreçada als “entusiastes de l’art, la història i la cultura”; Happy, orientada a l’oci i el benestar en família; Special, per als 
viatgers interessats en el nou luxe i el shopping; i Delicious, la ruta dels gourmands con una proposta enogastronòmica formada 
per més de dues-centes degustacions.
El públic, jove i nombrós, s’ha mostrat especialment interessat en el Camí de Cavalls i en les possibilitats que ofereix per a la pràc-
tica del senderisme, el trail o el cicloturisme. Altres propostes, com les activitats nàutiques, també han tingut una bona acceptació 
entre els potencials turistes catalans, que han arribat a fer cua a l’estand per rebre informació.

SALÓN GOURMET

Mercat:  Nacional - Madrid

Del 4 al 7/04/2016

Dades de la Fira: 80.872 visitants professionals, 1.396 expositors, 22.128 m2 d’exposició.
Menorca es presenta a la fira a l’estand de les Illes Balears de 60m2. Co-expositors: D.O Binissalem, D.O Olí de Mallorca i DOP 
Oliva de Mallorca, Bodega José Luis Ferrer, Bodegas i Viñedos Can Rich.

Producte: Gastronomia

Públic: Enfocada al públic professional

Materials:  Mapes pocket, fulletó Menorca, manual Menorca Natural, manual de ports, manual Menorca Slow, rutes senderis-
me, rutes eqüestres, rutes aus, fulletó Menorca Talaiòtica, rutes gastronòmiques, Menorca “Vive el Mediterráneo” (genèric), 
Hotels a un altre ritme, tríptic submarinisme, llibrets de cuina, Menorca Activa, fulletó d’embotits, fulletó de pastisseria, material 
de la D.O.P. formatge Mahón-Menorca, bosses tela, lanyards

Comentaris: Saló de Gourmets, Fira Internacional d’Alimentació i Begudes de Qualitat, és el major esdeveniment europeu de-
dicat als productes delicatessen, la millor plataforma de les firmes de qualitat del sector agroalimentari i dels seus processos d’in-
novació. L’entrada al Saló és exclusiva per a professionals del sector. Les Illes Balears gaudeixen d’una gran diversitat geogràfica 
que afavoreix el desenvolupament d’una gamma variada de cultius i ramaderies i, per tant, d’aliments. Aquesta fira és l’aparador 
adequat per mostrar tots aquests productes.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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PRESENTACIÓ VUELING

Mercat: Nacional 

9/07/2016

Dades de la Fira: presentació de Menorca realitzada conjuntament amb Vueling.

Producte: Menorca

Públic: Enfocada al públic professional

Contactes: 7 agents de viatge

Comentaris: L’acte va tenir lloc al restaurant Nura, regentat pel menorquí Biel Portella, i va comptar amb l’assistència d’una 
trentena de professionals de diferents agències de viatge, que van tenir l’oportunitat de degustar alguns productes menor-
quins i també plats d’aquest restaurant que es presenta amb un reclam molt suggerent: ‘Bilbao cuinat a la menorquina’. 
Des de l’FFTM es va fer especial incidència en els valors naturals i culturals que diferencien Menorca de la resta de destinaci-
ons. La condició de Reserva de la Biosfera i la candidatura a Patrimoni Mundial van ocupar part de la intervenció, així com les 
experiències que es poden viure en contacte amb la natura, la gastronomia, les platges i cales, etc.
L’acció, però, també estava pensada per arribar a un segon mercat: el francès. I és que l’aeroport de Bilbao és una de les portes d’en-
trada i sortida de les regions del sud-oest de França. De fet, cada cop són més els francesos que opten per desplaçar-se fins a la ciutat 
basca per agafar el vol directe que els duu a Menorca, una destinació per la qual senten un interès creixent.

Materials: Mapes pocket, fulletó Menorca, manual Menorca Natural, manual de ports, manual Menorca Slow, rutes senderisme, ru-
tes eqüestres, rutes aus, fulletó Menorca Talaiòtica, rutes gastronòmiques, Menorca “Vive el Mediterráneo” (genèric), Hotels a un altre 
ritme, tríptic submarinisme, llibrets de cuina, materials de PIME(Menorca Activa, fulletons d’embotits, pastisseria i oliaigua), material 
de la D.O.P. formatge Mahón-Menorca, bosses tela, lanyards, bosses cartró, capells, bolígrafs i publicació 100 x100 Menorca.

IBTM

Mercat:  Nacional - Barcelona

Del 29/11/2016 a l’1/12/2016

Dades de la Fira: No hi ha dades dels visitants per part dels organitzadors de la fira

Producte:  Convention Bureau

Públic: Enfocada al públic professional

Contactes: La FFTM va mantenir 16 reunions amb diferents empreses relacionades amb MICE. Són les següents: Valtueña, 
Ciao Bambino, Port Blue, Joster Travel, Concierge, AppTravel, Malmström, Wedotravel, Absolute, Aravolo, JTB Rusia, Bussa-
travel, Meeting & Incentive Forums, Private Luxury Forums, LBS, IGN.

Materials: Mapes pocket, manual Menorca Natural, manual de ports, manual Menorca Slow, rutes aus, fulletó Menorca 
Talaiòtica, rutes gastronòmiques, llibret de cuina, Hotels a un altre ritme, bosses tela, lanyards, bolis, 10 razones para visitar 
Menorca, rutes cicloturístiques

Comentaris: Les principals peticions van versar sobre instal·lacions hoteleres i empreses de serveis, més concretament empreses de 
turisme actiu. També es van rebre peticions sobre bodes. Es van realitzar tres presentacions on es mostraven les illes com a destinació 
MICE i al final oferien una degustació gastronòmica organitzada per l’empresa de Núria Basilio (Menorca estava representada pel 
formatge).

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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MERCAT BRITÀNIC

HOLIDAY WORLD

Mercat: Irlandès – Dublín

Del 22 al 24/01/2016

Dades de la Fira: Menorca va assistir amb un mostrador compartit amb l’ATB, dins l’estand de Turespaña.

Producte: Menorca Mediterrània. Es van donar a conèixer els diferents pobles de l’illa, les platges i les activitats que es poden fer.

Públic: Fira enfocada al públic final. Principalment, va assistir gent de mitjana edat interessada en estades llargues.

Contactes:  El públic va mostra interès en el turisme de sol i platja. Menorca s’ha convertit en una destinació popular gràcies al 
vols directes desde Dublin i Cork.

Materials: Mapes Pocket, manual Menorca Slow, manual Menorca Activa, rutes senderisme, rutes aus, rutes eqüestres, bos-
ses de tela, bolígrafs, lanyards, xapetes amb el logo de Menorca.

LONDON BIKE SHOW

Mercat: Britànic – Londres

De l’11 al 14/02/2016

Dades de la Fira: Segons l’organització van assistir 52.514 visitants i 5.000 expositors. Menorca va comptar amb un mostrador 
compartit amb Mallorca a l’estand de les Illes Balears. Els co-expositors eren: Portblue, Grupotel, Consorci de Turisme Alcú-
dia-CanPicafort, Aj. de Santanyí, Aj. de Pollença, JS Hotels i Hotel Ivori Playa

Producte: Menorca Natural. Menorca com a destinació ideal per la pràctica de la BTT i cicloturisme.

Públic: Fira enfocada al públic final. 

Comentaris:  The London Bike Show és l’exposició més gran de ciclisme al Regne Unit i atrau milers de ciclistes quatre dies al 
febrer. Ja sigui que el ciclisme de carretera, bicicleta de muntanya, BMX o ciclisme familiar.
Una entrada per a l’espectacle també dona accés a la Mostra Triatló: tres diferents shows de turisme actiu- que ofereix no 
només una gran relació qualitat-preu, però l’oportunitat d’explorar nous interessos 

Materials: Mapes pocket, fulletó Menorca, manual Menorca Natural, rutes senderisme, rutes eqüestres, rutes aus, fulletó 
Menorca Talaiòtica, rutes gastronòmiques, Menorca “Vive el Mediterraneo”, Hotels a un altre ritme, Menorca Activa (Pime), 
bosses tela, lanyards, guies del Camí de Cavalls (1ª edició).

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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WORLD TRAVEL MARKET

Mercat: Britànic – Londres

Del 7 a l’11/11/2016

Dades de la Fira:  Segons la organització la fira en l’edició 2016 va tenir 51.500 participants (van augmentar un 9% de exhibi-
dors, 6% de buyers i un 5% més de visitants en comparació a l’edició de 2015)

Producte: Es va donar a conèixer el producte Menorca Mediterrània, el turisme actiu i les activitats que es poden realitzar 
a l’aire lliure, així com la Menorca Cultural amb la candidatura de Menorca a Patrimoni Mundial.

Públic: Enfocada al públic professional

Contactes:  
La FFTM va mantenir els següents contactes: Sunway, Jet2, Jet2Holidays, FTI Group, Thomas Cook Nederland, Logitravel, 
Easyjet, TUI Thomson, Minube, ImMly.com, TUI Nederland, Fisher Group, Thomas Cook Group, Monarch, British Airway & 
Iberia. Així mateix es va tenir reunions amb la OET de Londres, la revista Food Magazine i la companyia Nudoss.com.

Materials: Better in Winter, mapes pocket, manual Menorca Natural, rutes eqüestres, manual de ports rutes aus, fulletó 
Menorca Talaiòtica, rutes gastronòmiques, Menorca “Vive el Mediterraneo”, Hotels a un altre ritme, Menorca Activa (Pime), 
bosses tela, lanyards, bolígrafs, guies Camí de Cavalls, fulletó 10 razones para visitar Menorca, rutes cicloturistiques, llibret 
de gastronomia, manual Menorca Slow, flyer de patrimoni (Torre d’en Galmés, Naveta des Tudons, Torre de Fornells i Fort 
Marlborough), mapa de la candidatura a Patrimoni Mundial.

Comentaris:  Aquest any Menorca tenia un lloc destacat a l’estand de les Illes Balears. Dues imatges de l’illa sobresurtien: el 
Llatzartet de Maó i la Taula de Talatí de Dalt. Hi havia també una gran imatge de turisme actiu de Menorca a la part posterior 
de l’estand i un collage d’imatges a l’espai reservat per a reunions. També hi havia una pantalla de vídeo on es projectaven inin-
terrompudament imatges de Menorca. 

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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MERCAT ALEMANY

CTM STUTTGART

Mercat: Alemany – Stuttgart

Del 16 al 24/01/2016

Dades de la Fira:  Menorca va comptar amb un mostrador propi dins de l’estand d’ATB on també hi havia Mallorca i algunes 
firmes hoteleres.

Producte: Menorca Natural, donant a conèixer les rutes de senderisme i cicloturisme que es poden fer a Menorca així com el 
camí de cavalls.

Públic: Fira enfocada al públic final. 

Contactes:  Gran afluència de públic durant el cap de setmana que Menorca va assistir a la fira. Públic molt interesat en el 
turisme actiu, sobre tot senderisme i cicloturisme.

Materials:  Mapes pocket, manual Menorca Natural, manual Menorca Slow, Menorca “Vive el Mediterráneo” (genèric), bos-
ses de tela, rutes a cavall, rutes senderisme, bolígraf

F.R.E.E

Mercat: Alemany – Munic

Del 10 al 14/02/2016

Dades de la Fira:  Menorca va compartir mostrador amb Mallorca i Formentera dins l’estand de Turespaña.

Producte: Menorca Natural, destinat a promocionar les activitats a l’aire lliure, principalment el senderisme.

Públic: Fira enfocada al públic final. 

Contactes:  Majoritàriament parelles de mitjana edat molt interessades en senderisme.

Materials:  Mapes pocket, manual Menorca Natural, manual Menorca Slow, rutes eqüestres, rutes senderisme, llibres Camí de 
Cavalls, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a altra Ritme, bolígrafs, fulletons Menorca Talayótica.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/


FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA · Camí des Castell, 28 · 07702 Maó · Tel 971 368 678 45

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
FFTM 2016

PROMOCIÓ TURÍSTICA I 45
FIRES, WORKSHOPS I PRESENTACIONS

REISEN

Mercat: Alemany – Hamburg

Del 17 al 21/02/2016

Dades de la Fira:  Menorca va assistir sota el paraigua de l’ATB.

Producte: Menorca Natural, enfocat a promocinar activitats a l’aire lliure; principalment, senderisme i cicloturisme

Públic: Fira enfocada al públic final. 

Contactes:  Majoritàriament parelles de mitjana edat interessades en senderisme i també en turisme cultural.

Materials:  Manual Menorca Activa, manual Menorca Slow, llibre Camí de Cavalls, 20 rutes Camí de Cavalls, mapes pocket, 
Hotels a un altre ritme, rutes senderisme, rutes aus, lanyards, fulletons Menorca Talaiòtica i de Menorca Gastronòmica.

ITB

Mercat: Alemany – Berlín

 Del 9 al 13/03/2016

Dades de la Fira:  Menorca va comptar amb cuatre mostradors petits a l’espai que tenia ATB dins l’estand de Turespaña on 
l’ATB tenia també un espai amb projector i micròfons per fer les presentacions dels videos promocionals i les degustacions dels 
vins de les Illes. 

Producte: Aquest any s’ha dedicat a promocionar els esports que es poden practicar a l’illa i els esdeveniments esportius que 
tenen lloc a les Balears.

Públic: Els tres primers dies estan dedicats als professionals. El cap de setmana s’obre al públic final.

Contactes: La FFTM va mantenir reunions amb els següents touroperadors i companyies aèries: Prima Reisen (Dominik Sen-
gwein), Jet2. Com (Leiza Sullivan), Germanwings (Jan Felix Münstermann), Thomas Cook NL, Grafenstein (Olga Sanabria), 
SFW, FRAM (Sidetours), Weltmeyster (Jens Rosenthal), Norwegian (Sofia Marrero), Alltours (Willy Verhuven). I amb les 
OET de Frankfurt i Berlín.

Materials:  Mapes pocket, manual Menorca Slow, manual Menorca Natural, Hotels a un altre ritme, fulletons Menorca Talaiò-
tica, llibres guia Camí de Cavalls, rutes ornitología, rutes eqüestres, guia Menorca Activa, llibrets gastronomía, Menorca “Vive 
el Mediterráneo”, boligrafs i bosses tela.

Comentaris:
El primer dia es va fer una presentació de les illes com a destinació per a activitats esportives. Menorca va presentar el vídeo de 
turisme actiu fent especial èmfasi en la Reserva de la Biosfera i els esdeveniments esportius. Durant els cinc dies de fira també 
es va fer una presentació de les illes com a productores de vi a càrrec del sommelier Juan Luis de Biedma.

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/
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MERCAT FRANCÈS 

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DE NANTES

Mercat: França – Nantes

Del 26 al 28/02/2016      

Dades de la Fira: Hi van passar 36.834 persones (+2,28%)

Producte: Donar a conèixer l’illa com destinació ideal per a la pràctica d’activitats de turisme acitu, aixì com també la seva 
cultura i gastronomia.

Públic: Fira enfocada al públic final. 

Material: Mapes pocket, manual Menorca Natural, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, rutes senderis-
me, rutes aus, llibres Camí de Cavalls, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a altre ritme, llibret ‘Cuina Menorquina d’ahir i 
d’avui’, rutes gastronòmiques, fulletons Menorca Talayótica, Menorca Activa (PIME), bolígrafs, bosses de tela, lanyards.

Comentaris: El Salon International du Tourism de Nantes és una de les cites més importants del calendari firal francès i espai turístic 
de referència al Pays de la Loire, regió amb prop de quatre milions d’habitants i una de les zones amb major potencial de viatgers del 
país veí. La imatge escollida per Menorca era la platja de Pregonda. Es va fer especial incidència en la promoció de l’oferta relacionada 
amb el segment del turisme actiu, cultural i gastronòmic, tres dels reclams que major interès generen entre els francesos.
La dinàmica va ser molt positiva durant els tres dies. De fet, molts dels visitants que s’apropaven a l’estand de Menorca tenien ja una 
idea formada de l’illa com a destinació per a la pràctica esportiva a l’aire lliure, sent el Camí de Cavalls un dels recursos més coneguts 
i alhora més sol·licitats. Els potencials visitants, molts d’ells repetidors, també valoraven la bona qualitat mediambiental i la seguretat. 

ESPANYA A LYON

Mercat: França – Lyon

Del 20 al 22/05/2016

Dades de la Fira: No hi ha dades dels visitants per part de la organització del esdeveniment.

Producte: Menorca Natural. Es presenta Menorca com a destinació idònia per a l’oci i la pràctica de l’esport a l’aire lliure.

Públic: Enfocada al públic final. Es va celebrar a l’aire lliure, a la place de la République. Això no obstant, també hi havia un espai 
per a professionalsa ‘La Plataforme’. 

Material: Manual Menorca Activa, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, mapes pocket, Hotels a un altre 
ritme, rutes senderisme, rutes aus, lanyards, fulletons Menorca Talaiòtica i de Menorca Gastronòmica, llibret sobre cuina me-
norquina, receptes amb formatge de Menorca, tríptic de submarinisme, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a altre ritme, 
Menorca Activa, bosses de tela, bolígrafs o lanyards.

Comentaris: Organitzat per l’OET de París, l’esdeveniment va tenir lloc a la cèntrica Place de la République. Hi va haver 20 desti-
nacions representades. El primer dia la directora de l’OET de Paris, Elena Valdés, va presentar les destinacions participants davant 
de 45 agents de viatges francesos. De Menorca va destacar la Reserva de la Biosfera, la candidatura de la Menorca Talaiòtica, 
el Camí de Cavalls i les festes. La gastronomia de les illes també va estar present aquells dies a Lyon: ensaïmades de Mallorca, 
orelletes de Eivissa i formatge de Menorca. L’aeroport de Lyon també promocionava Menorca; concretament les connexions 
amb EasyJet i Vueling.

http://www.menorca.es/
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SALON DU TOURISME MAHANA-LYON

Mercat: França – Lyon

Del 4 al 6/03/2016     

Dades de la Fira: Segons les dades de l’organització, l’any passat hi van passar 26.700 persones. 

Producte: Donar a conèixer l’illa com a destinació ideal per a la pràctica d’activitats de turisme actiu, així com també la seva 
cultura i gastronomia.

Públic: Fira enfocada al públic final. 

Contactes: Majoritàriament parelles de mitjana edat interessades en senderisme i també en turisme cultural.

Material: Manual Menorca Activa, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, mapes pocket, Hotels a un altre 
ritme, rutes senderisme, rutes aus, lanyards, fulletons Menorca Talaiòtica i de Menorca Gastronòmica, llibret sobre cuina me-
norquina, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a altre ritme, Menorca Activa, bosses de tela, bolígrafs o lanyards.

Comentaris: La FFTM va assistir al Salon Mahana de Lyon, donant continuïtat d’aquesta manera a l’estratègia promocional que 
persegueix reforçar la imatge i el posicionament de l’illa al país veí. Una fotografia de cala es Talaier va ser la imatge escollida per 
presentar les Illes Balears a la fira de referència de la regió Rhône Alpes. L’estratègia de la fundació passa per reforçar la imatge 
de Menorca al mercat francès, que en els darrers anys ha despuntat fins a convertir-se en el quart mercat emissor internacional 
en importància per a l’illa. A la promoció de la FFTM es va sumar la de l’OET de París. La campanya “Espagne, J’en ai besoin” 
(Espanya, la necessito) va consistir en la distribució de postals gratuïtes a les 6 fires més importants de França. Una de les quatre 
imatges escollides va ser Macarelleta, presentada amb el claim “La première douche d ela journée”.
L’aeroport de Lyon també promocionava Menorca, concretament les connexions amb EasyJet i Vueling.

TOP RESA

Mercat:  França – París

Del 20 al 23/09/2016  

Dades de la Fira: Visitants 31,763 professionals. 543 stands (60touroperados, 37 companyies marítimes, 28 club affairs, 32 
agencies, 166 destinacions i la resta companyies relacionades amb el mon del turisme).

Producte: Menorca Natural. Es presenta Menorca com a destinació idònia per a l’oci i la pràctica de l’esport a l’aire lliure.

Públic: Fira enfocada al públic professional

Contactes: Les reunions amb els touroperadors francesos que operen amb Menorca, així com la OET de París per les accións 
de promoció conjuntes.

Material: Mapes pocket, manual Menorca Natural, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, rutes senderisme, 
rutes de cicloturisme, rutes aus, llibres Camí de Cavalls, tríptic de submarinisme, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a 
altre ritme, llibret ‘Cuina Menorquina d’ahir i d’avui’, receptes de formatge, fulletó ’10 raons per visitar Menorca’, rutes gastro-
nòmiques, fulletons Menorca Talayótica, Menorca Activa (PIME), bolígrafs, bosses de tela, lanyards.

Comentaris: Els principals operadors turístics francesos asseguraren als responsables de la FFTM que tenen previst reforçar la seva 
operativa amb illa durant 2017. Durant la fira IFTM Top Resa de París, el grup Karavel va indicar que augmentarà la seva operativa amb 
la incorporació de Promovacances, la marca número u en França de venda d’estades turístiques per internet.
També Look Voyages va manifestar la seva intenció de consolidar la seva presència a Menorca. De fet, aquest any han augmentat 
un 27% les places comercialitzades quan la previsió apuntava un 15%. Per a l’any que ve, el operador turístic anuncià un increment 
d’un 5% després de veure que l’illa ha estat una de les destinacions més valorats pels seus clients. Per la seva banda, TUI i Thomas 
Cook també asseguraren la seva aposta per Menorca de cara a l’any vinent, tot i que de moment no han avançat xifres.

http://www.menorca.es/
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SALON DESTINATIONS NATURE

Mercat: França – París

Del 17 al 20/03/2016

Dades de la fira: Segons dades de l'organització van assistir uns 108.000 visitants. Menorca va comptar amb un mostrador 
propi a l'espai de les Illes Balears.

Producte: Menorca Natural. Orientat a promocionar sobretot les rutes de senderisme i Menorca com a Reserva de la Biosfera.

Públic: Fira enfocada al públic final. 

Material: Mapes pocket, manual Menorca Natural, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, rutes senderisme, rutes 
aus, llibres Camí de Cavalls, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a altre ritme, llibret ‘Cuina Menorquina d’ahir i d’avui’, rutes gas-
tronòmiques, tríptic de submarinisme, fulletons Menorca Talayótica, Menorca Activa (PIME), bolígrafs, bosses de tela, lanyards.
Comentaris: 
La Fundació Foment del Turisme de Menorca ha participat al Salon Destinations Nature, que es va celebrar a París entre el 17 i 
el 20 de març coincidint amb el MAP (‘Le Monde à Paris’). Amb el reclam “Le rendez-vous des amoureux des sports en plein 
nature”, la fira parisenca es presenta com una de les cites ineludibles per als amants de la naturalesa, l’esport i l’oci alternatiu. Les 
grans temàtiques d’aquesta edició han estat el ciclisme, l’excursionisme, el trail, el turisme slow i l’oci en família.
La Fundació hi ha participat amb un espai propi a l’estand de Turespaña, juntament amb Mallorca, Eivissa i Formentera. Durant 
els tres dies que ha durat la fira, els tècnics han pogut valorar l’interès creixent dels francesos per passar les seves vacances a 
l’illa. De fet, les impressions recollides en les darreres cites turístiques apunten que Menorca està deixant de ser la gran desco-
neguda al temps que creix la seva imatge com a destinació diferenciada a l’arc mediterrani.
Amb la diversificació de mercats i la desestacionalització com a grans objectius, l’estratègia de la Fundació Foment del Turisme 
de Menorca exigeix reforçar la imatge de l’illa al mercat francès, que en els darrers anys ha despuntat fins a convertir-se en el 
quart mercat emissor internacional.

http://www.menorca.es/
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MERCAT  HOLANDÈS

VAKANTIEBEURS

Mercat: Holanda - Utrecht

Del 12 al 17/01/2016

Dades de la fira: Van visitar la fira 121.513 persones. Un 70% va afirmar que la raó per visitar la fira era trobar informació abans 
de comprar les vacances i un 27% va reconèixer que triava la destinació a la fira. Espanya és també la destinació preferida pels 
holandesos, per davant d’Itàlia o França. La mitjana d’edat dels visitants és de 52 anys. Cal tenir en compte que els holandesos 
fan una mitjana de 2,5 viatges/any i la despesa per viatge és de 3.376 €/persona.

Producte: Menorca Natural. Es presenta Menorca com a destinació idònia per a la pràctica del senderisme i el cicloturisme.

Públic: Enfocada al públic final. Es va celebrar a l’aire lliure, a la place de la République. Això no obstant, també hi havia un espai 
per a professionalsa ‘La Plataforme’. 

Material: Manual Menorca Activa, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, mapes pocket, Hotels a un altre 
ritme, rutes senderisme, rutes eqüestres, rutes aus, rutes gastronòmiques, fulletó Menorca Talaiòtica i de Menorca Gastronò-
mica, llibret sobre cuina menorquina, tríptic de submarinisme, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a altre ritme, Menorca 
Activa, bosses de tela.

Comentaris: L’OET de La Haya va fer una presentació amb l’empresa Nipo (una empresa especialitzada en estadístiques als Països 
Baixos), on es va afirmar que Espanya és la destinació turística preferida pel públic holandes, i Balears la tercera destinació preferida 
dins el territori nacional, després de Canàries (meteorologia) i Catalunya (Barcelona). 

WORKSHOP ESTOCOLM I COPENAGUE

Mercat: Països Nòrdics – Estocolm i Copenague

18 i 19/10/2016

Dades de la fira: Van participar 17 agents al workshop de Suècia i 12 al de Dinamarca. 

Producte: Convention Bureau

Públic: Professional 

Contactes: Es van fer contactes amb els 17 agents de Suècia i els 12 de Dinamarca. Els de Suècia van ser els següents: Scanworld, 
Resecentrum i City AB, BIG Travel Sweden AB, ExperiGo AB, Wi-Resor AB, JBTravel Group Meeting Events, Lime Travel, Aktiva 
Event Sverige AB, Saltour, Signaturresor, Ving Grupp & Konferens, The MeetinfCompany Sweden AB.

Material: Manual Menorca Natural, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, mapes pocket, Hotels a un altre 
ritme, rutes senderisme, rutes eqüestres, rutes aus, fulletó Menorca Talaiòtica, Menorca “Vive el Mediterráneo”, fulletó ’10 razones 
para visitar Menorca’, Hotels a altre ritme, Menorca Activa, bosses de tela, lanyards, bolígrafs.

Comentaris: Aquests workshops van realitzar-se amb el suport del les respectives OET. El d’Estocolm va tenir lloc a l’Hotel Hilton 
Slussen i el de Copenhague a l’Hotel Marriot. A les dues jornades es va fer una presentació per part de l’ATB i els directors de les 
OET i es va oferir un càtering als assistents. 

http://www.menorca.es/
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WORKSHOP LA HAYA – TRAVEL COUNSELORS NETHERLANDS

Mercat: Holanda – La Haya

19/01/2016

Dades de la fira:  La jornada de workshop va estar organitzada pel «Travel Counsellors Netherlands». L'oficina de turisme 
d'Espanya va fer la convocatòria. Van participar-hi 120 agents freelance dels Països Baixos i Bèlgica. 

Producte: Menorca Natural. Es presenta Menorca com a destinació idònia per a la pràctica del senderisme i el cicloturisme.

Públic: Enfocada al públic final. Es va celebrar a l’aire lliure, a la place de la République. Això no obstant, també hi havia un 
espai per a professionalsa ‘La Plataforme’. 

Contactes: A la jornada de feina es van poder exposar les fortaleses de la destinació a 120 agents del Travel Counsellors Netherlands.

Material: Manual Menorca Activa, manual Menorca Slow, manual de ports, rutes eqüestres, mapes pocket, Hotels a un altre 
ritme, rutes senderisme, rutes eqüestres, rutes aus, rutes gastronòmiques, fulletó Menorca Talaiòtica, tríptic de submarinis-
me, Menorca “Vive el Mediterráneo”, Hotels a altre ritme, Menorca Activa, bosses de tela.

Comentaris: Aquests workshops es realitzen dues vegades a l’any (gener i setembre). En aquesta ocasió, van participar uns 
120 agents freelance. Es van presentar les destinacions en grups rotatius de 6 persones. La jornada va ser molt productiva; 
els agents es mostraven realment interessats en la destinació.

http://www.menorca.es/
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3. SUPORT A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I CULTURALS

Entre les accions que es duen a terme en matèria de promoció turística, el suport a esdeveniments esportius i cul-
turals és una eina emergent i cada vegada més potent. És així a causa de l’impacte directe que generen. Cal tenir 
en compte, a més a més, que aquest tipus d’esdeveniments posen en valor, entre d’altres actius, l’entorn natural i 
la riquesa culturalA més, són accions que atrauen visitants de fora de Menorca, normalment en temporada baixa i 
mitja, el que els atorga una elevada capacitat desestacionalitzadora. 

Per seleccionar-los es tenen en compte, entre d’altres, els següents criteris: 

•	 Data de celebració;
•	 Consolidació de l’esdeveniment/ primera edició;
•	 Origen dels participants;
•	 Impacte (nacional, internacional);
•	 Tipus de producte;
•	 Promotors.

La col·laboració de la FFTM s’ha vehiculat mitjançant la signatura d’acords amb l’objecte d’assumir parcialment les 
despeses d’organització o promoció dels esdeveniments.

D’altra banda, cal tenir en compte que aquestes col·laboracions serveixen per recaptar material audiovisual (fotos 
i vídeos) per desprès poder-lo utilitzar com a material promocional de l’illa. 

QUÈ HA COSTAT ? (Distribució per productes)

MENORCA CULTURAL 18.000,00 €

MENORCA NATURAL 155.728,69 €

MENORCA SLOW 18.000,00 €

MENORCA FILMING 10.000,00 €

Total aportació 201.728,69 €

http://www.menorca.es/
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CAMPIONAT DEL MÓN DE TP52

Del 12 al 18/09/2016

Organitzador: Club Marítimo de Mahón juntament amb Super Series Eventos deportivos LDA.

Objecte del conveni: Sufragar part de les despeses que esdevinguin de la organització tècnica i difusió de la regata.

 400 persones entre els integrants dels equips i membres de l’organtizació

Objecte del conveni: 
•	 Live TV Views: 400k
•	 Total impresions: 2,8 millons
•	 App Downloads/Updates: 3,9k
•	 Website page views: 1 milló
•	 Videos realitzats: https://youtu.be/bOF-blecGdU / https://youtu.be/YF_zcI9Ktaw (a més dels oficials s’han publicat 10 vídeo més 

amb un total de 110.928 visualitzacions).
•	 Facebook: 73 post/ 1.440.952 impressions
•	 Twitter: 246 tweets / 148.611 impressions
•	 Instagram: 14 post/ 28.000 impressions

XIII COPA DEL REI DE VAIXELLS D’ÈPOCA

Del 24 al 27/08/2016

Organitzador: Club Marítimo de Mahón

Objecte de la col·laboració: La FFTM col·labora per sufragar part de les despeses que esdevinguin de la promoció i organit-
zació de la regata.

 41 embarcacions: 4 vaixells grans, 15 vaixells d’època, 16 vaixells clàssics, 6 esperit i tradició.

Objecte del conveni: 
•	 55 impactes en premsa valorats en 96.545 euros:
•	 11 impactes a televisions locals valorats en 19252,50 euros
•	  21 impactes en radio local valorats en 8674,80 euros
•	 Web de l’esdeveniment: velaclasicamenorca.com: aconseguí 20169 usuaris únics. 31581 visites i 87719 pàgines visitades.
•	 26 periodistes acreditats
•	 15 notes de premsa enviades, 3 entrevistes a regatistes i dissenyadors
•	 Reportatges publicats a: IB3 Radio/TV, Onda Cero, ABC, El Mundo, Diario de Mallorca, Ultima Hora, Gaceta Náutica, Barcos 

de Vela, Nauta 360.

http://www.menorca.es/
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TRAIL DELS FARS / TRAIL CDC / MITJA MARATÓ DE FORNELLS / HALT MENORCA / CAMÍ DE CAVALLS 
EPIC 360 / MITJA MARATÓ DE MENORCA

Dates:
•	 Trail dels Fars: 21 de febrero
•	 Trail Menorca Camí de Cavalls: del 20 al 22 de maig
•	 Mitja Marató de Fornells: 4 de juny
•	 Half Triatlon Menorca: 18 de setembre
•	 Camí de Cavalls Epic 360º: del 23 al 25 de setembre
•	 Mitja Marató Illa de Menorca: 30 d’octubre

Objecte del conveni: La FFTM col·labora per sufragar part de les despeses de promoció i difusió dels esdeveniments.

TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ

Primavera-estiu 2016

Organitzador: Fundació Teatre Principal de Maó

Objecte del conveni: La FFTM col·labora amb la Fundació Teatre Principal de Maó per sufragar part de les despeses que 
esdevinguin de l’organització de la programació primavera-estiu 2016.

 veure desglòs per activitat

Repercussió: 
Festival de Teatre Infantil 
De l’11 al 15/05/2016
S’oferiren 6 funcions adreçades a les escoles infantils de Maó. Hi participaren: 2.200 persones, de les quals gairé be el 80% 
era públic local.
Visites web específiques a la programació del festival: 7
Opera al carrer 
3/06/2016 
Hi assistiren 915 persones. Gairebé el 75% del públic assistent era local, 20% nacional i 5% estranger. 
Visites web específiques a la programació: 6
Nuestras Mujeres
15/07/2016
Hi assistiren 535 espectadors. Gairabé el 60% del públic era local i el 40% restant nacional. 
Visites web específiques a la programació: 1
Banners: Clicks: 81/ Impressions 78770
En tots els casos el teatre dona difusió a les activitats que realitzat mitjançant els mitjans socials: Facebook i Twitter.
A més, els mitjans locals següents ajuden a difondre la programa del teatre: IB3 Televisió, Cadena Ser, Onda Cero, Diari 
Menorca, Menorca al dia, Menorca diario.
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MECUP

Del 23 al 27/03/2016

Organitzador: Menorca Events S.L.

Objecte del conveni: La FFTM col·labora per sufragar part de les despeses que esdevinguin de l’organització i promoció de 
la MECUP 2016.

 veure desglòs per activitat

Repercussió: 
- Mitjans que van assistir: Diari Menorca, Futbol Balear, Menorca al día, IB3 Ràdio i TV, Esports de casa nostra, Sporting 
Deportivo, Deporte Balear.
- Es van publicar notícies a Mundo Deportivo, Marca o Sport i també a les webs dels eequips estrangers participants.
- Suports per a la promoció:

· Revista oficial del torneig
· Xarxes socials: Facebook (2500 fans), Instagram, Linkedin, Twitter
· Web de l’esdeveniment: www.mecup.net

- La setmana del torneig s’arribà a 30.000 persones, 11.000 entrades a la web i 2.803 visualitzacions del video: https://
vimeo.com/139832887

SINE DOLORE

Del 5 al 8/05/2016

Organitzador: Sine Dolore Menorca

Objecte del conveni: La FFTM col·labora per sufragar part de les despeses que esdevinguin de l’organització i promoció del 
Congrés anual del dolor de Menorca.

 1.500 assistents, la majoria nacionals. Tot i així es va comptar amb l’asssistència de doctors de Corea del Sur, Alemanya, 
Anglaterra, França, Itàlia i Amèrica del Sur. 

Repercussió: 
•	 Notícies sobre l’esdeveniment foren publicades a: IB3 Radio/ TV, Onda Cero Menorca, El País, El Mundo, La nueva España 

(Gijón), El comercio
•	 Pàgina web de l’esdeveniment: http://sinedoloreworkdpark.org / http://sinedolore.org

<<LA VIDA LLIURE>>

Organitzador: La Perifèrica Produccions

Objecte del conveni: La FFTM col·labora assumint part de les despeses derivades de la producció i coordinació de les tas-
ques del rodatge de la pel.lícula «La Vida Lliure», de Marc Recha.

http://www.menorca.es/
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4.  MATERIAL AUDIOVISUAL I DIVULGATIU

La creació i reposició de material divulgatiu/promocional, ja sigui en format digital o en paper, és una de les eines 
fonamentals per dur a terme la feina de promoció turística. També resulta imprescindible disposar de material au-
diovisual (fotos/vídeos).
Per editar material es necessari la creació de continguts, exclosa d’aquest apartat perquè és una de les tasques 
requerides al gabinet de comunicació. 
A l’hora d’editar material, la FFTM compta amb els serveis d’externs d’un dissenyador gràfic. 

Durant l’any 2016 se han editat per primera vegada els següents fulletons:

•	 10 raons per a visitar Menorca: és va fer una primera edició només en francès i degut a la bona acollida del 
quadríptic i la falta de material genèric sobre l’illa es va decidir editar-lo en tots els idiomes (castellà, català, 
anglès, alemany, francès i italià). Veure fulletó.

•	 Mapa de rutes per a l’observació d’aus: l’antic fulletó s’havia esgotat. Es va aprofitar la informació i fotografies del 
mateix, però es dissenyar un nou desplegable adaptant-lo a la identitat visual actual. El resultat ha estat un 
nou fulletó en doble idioma (castellà/català, anglès/alemany, francès/italià).

•	 Rutes cicloturístiques: fulletó molt demandat pels nostres visitants. S’ha utilitzat la informació recopilada per Pere 
Català. El format, innovador, és en fitxes individuals (per ruta) perquè sigui funcional i pràctic. Les fitxes es 
complementen amb un mapa de Menorca i informació rellevant de cadascun dels itineraris. S’han editat en 
doble idioma (castellà/anglès, català/alemany i francès/italià) Veure fulletó.

S’han re-editat els següents fulletons:

•	 Fulletons informatius temàtics dels recintes gestionats per la FFTM: cada any es realitza una re-edició d’aquest 
material que es reparteix als monuments en base al consum de l’any anterior i a la demanda per idiomes.

•	 En quan a material audiovisual els nous vídeos del 2016 han estat:
•	 Menorca, cultura i gastronomia: https://youtu.be/YR6YRX28WR0 
•	 Pure water, pure island: vídeo de promoció del submarinisme i snorkel. Aquest vídeo encara no s’ha presen-

tat.
•	 Esdeveniments culturals: aquest vídeo encaro no s’ha presentat.
•	 Menorca Esports 2016: vídeo realitzat per acompanyar la presentació d’esdeveniments esportius per la seva 

promoció a Fitur: https://www.youtube.com/watch?v=Ll_VHqtyWlY

•	 En referència al banc d’imatges; 
S’han adquirit 14 fotografies subaquàtiques per poder-les utilitzar com a material promocional (amb copyrights i 
només per ser utilitzades per la FFTM).

A causa de l’elevat cost d’editar material propi i a la gran quantitat que es necessita per poder donar una bona aten-
ció al turista a la destinació, la FFTM realitza col·laboracions amb empreses locals que editen revistes d’informació 
turística a canvi de disposar d’exemplars per la seva distribució a les OIT’s.
És el cas de: Bienvenidos, Menorca Explorer, Apunt Menorca, Portum, Guia de l’oci, Ciutadella; descúbrela con los 5 
sentidos.

http://www.menorca.es/
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Una altra eina de promoció que utilitza la FFTM és el merchandising. Aquest any s’han fet:

•	 Bosses petites de paper per les vendes realitzades a les OIT’s: era un material molt demandat pels informa-
dors turístics anys anteriors.

•	 Bolígrafs: mateix disseny que l’any anterior

•	 Lanyards: mateix disseny que l’any anterior

Per últim, en aquest apartat de material s’inclouen també les traduccions de textos. Per a l’edició de fulletons, rea-
lització de campanyes i publicacions a la web es necessiten textos que normalment requereixen ser traduïts en els 
idiomes utilitzats per la FFTM en promoció (castellà, català, anglès, alemany, francès i italià).

QUÈ HA COSTAT ? (Distribució per productes)

TOTAL

TRADUCCIÓ DE CONTINGUTS 5.272,24 5.272,24

FOTOS I VIDEOS 16.655,65 16.655,65

MATERIAL DIVULGATIU 35.716,67 35.716,67

GENERACIÓ DE CONTINGUTS 7.623,00 7.623,00

MERCHANDISING 11.553,08 11.553,08

PUBLICITAT OFFLINE 2.420,00 12.705,00 15.125,00

Total 2.420,00 89.525,64 91.945,64

FOTOS I VIDEOS

Període: 2016

Objectiu: Disposar d'imatges i vídeos en propietat per la realització de campanyes, promoció i edició de material divulgatiu

Accions
Fotos: Compra de 14 fotografies temàtiques de submarinisme
Vídeos:
•	 Menorca, cultura i gastronomia: https://youtu.be/YR6YRX28WR0 
•	 Esdeveniments culturals
•	 Menorca Esports 2016: https://www.youtube.com/watch?v=Ll_VHqtyWlY
•	 Pure water, pure island

* L’import associat a Menorca Mediterrània és major amb diferència perquè s’hi inclouen tots els materials genèrics sobre Menorca

http://www.menorca.es/
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MATERIAL PROMOCIONAL

Període: 2016

Mercat: Castellà, català, anglès, alemany, francès, italià

Objectiu: Disposar de material promocional i divulgatiu així com cartelleria, talonaris entrades,...etc

Accions
•	  Redició dels talonaris entrades a Monuments
•	 Llibret presentació de la Torre de Fornells amb idiomes
•	 Reimpressió tríptics Monuments
•	 Reimpressió tríptic Rutes Gastronòmiques
•	 Targetes visita FFTM
•	 Quadriptic «10 razones para visitar Menorca» en francès
•	 Quadriptic «10 razones para visitar Menorca» en castellà, català, anglès, alemany i italià.
•	 Desplegable: «Rutes per a l’observació d’aus» en castellà, català, anglès, alemany, francèsi italià.
•	 Desplegable: « Buceo» en Menorca, en els sis idiomes
•	 Infocards dels recintes gestionats per la FFTM

Repercusió
•	 57.000 entrades per: Fort de Marlborough, Naveta des Tudons, Torre d’en Galmés i Torre de Fornells
•	 64.000 unitats de tríptics Monuments
•	 20 unitats de Llibret presentació de la Torre de Fornells amb idiomes
•	 28.000 unitats de Quadriptic «10 razones para visitar Menorca» en castellà, català, anglès, alemany i italià.
•	 15.000 unitats de desplegable: «Rutes per a l’observació d’aus»
•	 3.000 unitatsQuadriptic «10 razones para visitar Menorca» en francès
•	 50.000 unitats de Infocards dels recintes gestionats per la FFTM

MERCHANDISING

Període: 2016

Mercat: Castellà, català, anglès, alemany, francès, italià

Objectiu: Disposar de merchandising per complementar les accions de promoció i afavorir les relacions publiques.

Accions
•	 10.000 unitats de bosses de paper 18+8 x 32
•	 4.000 unitats de lanyards
•	 5.000 unitats de bolígrafs

http://www.menorca.es/
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DISSENY

Període: 2016

Mercat: Castellà, català, anglès, alemany, francès, italià

Objectiu: Disposar d’un servei professional pel disseny de material promocional i divulgatiu així com cartelleria, talonaris 
entrades, etc.
Accions
•	 Creació de banner per les festes de Sant Joan per menorca al dia
•	 Creació de pop (banner) de les festes per la web menorca.es
•	 Adaptació logo Menorca en francès
•	 Creació de banners per les xarxes de la FFTM (4 estacions)
•	 Creació de banners per visites Llatzaret
•	 Creació de banners per publicitat revista Apunt
•	 Creació de banners per campanya British Airways
•	 Disseny del mapa de rutes per a l’Observació d’Aus
•	 Disseny del mapa d’immersions submarinisme
•	 Disseny del mapa de rutes en caiac
•	 Anunci pera la revista ABC (Campionat TP52)
•	 Creació de banners i anunci per lefigaro. Fr
•	 Postal de nadal
•	 Logo Oit’ s en alta resolució
•	 Adaptació de les signatures per mail de la FFTM, segons canvis de la Llei de protecció de dades

TRADUCCIONS

Període: 2016

Mercat: anglès, alemany, francès i italià.

Objectiu / Target: Disposar de la traducció dels continguts que generem per poder-los utilitzar en la promoció que realitzem 
en aquests mercats, per manteniment de la web en aquests idiomes i per l’edició de material enfocada a aquests mercats.

Accions: Contractacions de serveis de traductors de les següents llengües: anglesa, alemanya, francesa i italiana.

Distribució i tirada: Repercussió: 

•	 Total paraules traduïdes a l’anglès: 12404 paraules
•	 Total paraules traduïdes a l’alemany: 12513 paraules
•	 Total paraules traduïdes al francès: 12281 paraules
•	 Total paraules traduïdes a l’italià: 11751 paraules

http://www.menorca.es/
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REVISTA GUIA DEL OCIO

Període: 2016

Mercat: castellà, català, anglès, alemany, francès i italià

Objecte: Disposar de material informatiu com a suport per poder complementar la informació turística que es dóna als 
visitants que acudeixen a les nostres oficines d’informació turística.

Distribució i tirada:  50.000 exemplars repartits a més d’un centenar de punts entre comerços, restaurants, hotels, llo-
guers de cotxes... A les Oit’s s’han facilitat 6.285 unitats per la seva distribució.

REVISTA MENORCA EXPLORER

Període: 2016

Mercat: castellà i anglès

Objecte: Disposar de material informatiu com a suport per poder complementar la informació turística que es dóna als 
visitants que acudeixen a les nostres Oficines d’informació turística.
Distribució i tirada: 80.000 exemplars repartits a les 10 oficines de Owners Cars a Menorca i diversos hotels. A les OIT’s 
s’han distribuit 3800 exemplars.

Distribució i tirada:  80.000 exemplars repartits a les 10 oficines de Owners Cars a Menorca i diversos hotels. A les OIT’s 
s’han distribuit 3800 exemplars.

REVISTA APUNT MENORCA

Període: 2016

Mercat: Castellà, català, anglès

Objecte: Disposar de material informatiu com a suport per poder complementar la informació turística que es dóna als 
visitants que acudeixen a les nostres oficines d’informació turística.

Distribució i tirada: 30.000 exemplars distribuits en més de 100 punts de l’illa entre els que es troben: hotels, programa-
dors, papereries/llibreries i anunciants.... A les Oit’s de la FFTM s’han repartit 2.346 exemplar.

Accions / Repercussió:
S’ha insertat un anunci promocional de la Menorca Natural a la revista i s’han publicat continguts amb les diferents branques

http://www.menorca.es/
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REVISTA CIUTADELLA CON LOS CINCO SENTIDOS

Període: 2016

Mercat: Castellà, català, anglès

Objecte: Disposar de material informatiu com a suport per poder complementar la informació turística que es dóna als 
visitants que acudeixen a les nostres Oficines d’informació turística.

Distribució i tirada: Tirada és de 10.000 exemplars (5.000 en castellà/anglès i 5.000 en alemany/francès) i es distribueix 
des del Punt d’Informació Turística de l’Ajuntament de Ciutadella, en els comerços i locals publicitats a la revista i durant els 
mesos de juliol i agost serà dins els vaixells de Baleària que operen a Menorca. 

http://www.menorca.es/
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5. CAMPANYES DE COMUNICACIÓ

En aquesta secció s’inclouen totes les campanyes de comunicació realitzades en col.laboració amb TTOO, com-
panyies aèries, Oficines Españoles de Turisme (OET’s), OTA’s. També accions de publicitat a revistes, campanyes 
a comunitats de viatgers o televisió. 

Una part del pressupost total utilitzat ha estat aportat per l’ATB (Agència Turisme de Balears), mitjançant la signa-
tura d’un conveni amb el Consell Insular de Menorca i la FFTM. 

QUÈ HA COSTAT ? (Distribució per mercats)

NACIONAL REGNE UNIT ALEMANY FRANCÈS HOLANDA

COL·LABORACIÓ 
COMPANYiES AÈRIES

102.170,22 36.834,28

COL·LABORACIÓ
TOUROPERADORS

65.340,00 49.221,57 43.560,00 21.659,00

CAMPANYES 75.060,73 114.518,56 61.367,62 60.503,02

COST TOTAL 75.060,73 € 282.028,78 € 110.589,19 € 140.897,30 € 21.659,00 €

PORTUGAL R. TXECA IRLANDA LOCALS GABINET

COL·LABORACIÓ 
COMPANYÍES AÈRIES

COL·LABORACIÓ
TOUROPERADORS

26.438,50 18.150,00

CAMPANYES 8.094,90 29.340,92 19.753,25

COST TOTAL 8.094,90 € 26.438,50 € 18.150,00 € 29.340,92 € 19.753,25 €

ACCIONS COSTOS

COL·LABORACIÓ COMPANYiES AÈRIES 6 139.004,50 €

COL·LABORACIÓ TOUROPERADORS 11 224.369,07 €

CAMPANYES 17 368.639,01 €

COST TOTAL 34 732.012,58 €

http://www.menorca.es/
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QUÈ HA COSTAT ? (Distribució per productes)

M NATURAL M CULTURAL ACCIONS COSTOS

COL·LABORACIÓ 
COMPANYÍES AÈRIES

139.004,5 6 139.004,50 €

COL·LABORACIÓ
TOUROPERADORS

195.620,73 28.748,34 11 224.369,07 €

CAMPANYES 149.962,75 179.655,33 39.020,92 17 368.639,01 €

COST TOTAL 484.587,98 € 208.403,67 € 39.020,92 € 34 732.012,58 €

MERCAT NACIONAL 

COL·LABORACIÓ AMB BALEÀRIA

Mercat: Nacional

Del 17 al 21/02/2016

Objectiu/Target: Donar suport a la publicació de la revista “Entreolas” de Balearia per promoure les lineas cap a Menorca de la naviera.

Accions: 
•	 Dos anuncis de plana completa a la revista Entreolas: una al número d’estiu (nº43) i l’altra al número tardor (nº44)
•	 Dos posts al blog de Balearia

Repercussió: 
•	  Post 10/06/16: http://www.balearia.com/blog/menorca-el-paraiso-para-los-amantes-del-mar/
•	 Segon post pendent de publicació (febrer 2017) 

WORLD HERITAGE

Mercat: Nacional

Del 17 al 21/02/2016

Objectiu/Target: Augmentar el coneixement sobre el patrimoni cultural de Menorca

Accions: Publicació d’un reportatge sobre el patrimoni cultural de Menorca a la revista World Heritage (publicació oficial de la 
UNESCO).

Repercussió: 
Article de doble plana publicat a l’edició número 79

* L’import associat a Menorca Mediterrània és major amb diferència perquè s’hi inclouen tots els materials genèrics sobre Menorca
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WORKSHOP FÒRUM ONLINERS

Mercat: Nacional

Del 18 al 20/10/2016

Objectiu/Target: Posar en contacte empreses turístiques locals amb empreses online de fora de l’illa.

Accions: 
Dos jornades de networking amb cites programades one2one i complementades amb conferències de temes d’actualitat 
relacionats amb el turisme, el marketing, la innovació i la comercialització.
Les empreses participants així com els buyers son del món turístic: 30 on-liners, 19 suppliers locals, 12 suppliers de Mallorca, 
Ibiza i Valencia i 5 periodistes acreditats. El lloc de celebració del forum fou el Consell Insular de Menorca. L’hotel on van 
estar allotjats tant organizació com participants fou Hotel Pueblo Menorca i van col.laborar Balearia i Air Nostrum.

Repercussió: 
No es disposa de dades.

ASHOME

Mercat: Nacional

D’agost de 2016 a gener de 2017

Objectiu/Target:
•	 Promocionar de la destinació i dels allotjaments associats en temporada baixa
•	 Dona a conèixer les fortaleses que fan atractiva Menorca més enllà de l’estiu
•	 Donar a conèixer el producte de Menorca més enllà del sol i platja

Accions: 
•	 Publicació de banners promocionals de Menorca durant 6 mesos a les webs visitmenorca.es i ashome.es
•	 Redifusió dels posts publicats per la FFTM a les xarxes socials d’Ashome (Facebook i Twitter)
•	 Publicacions al blog d’ASHOME sobre Menorca i difusió a les xarxes socials.
•	 Cessió a la FFTM dels continguts generats per ASHOME.

http://www.menorca.es/
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LOGITRAVEL

Mercat: Nacional

De l’1 al 30/05/2016

Objectiu/Target:  Incentivar les vendes de Menorca. Enfocat al públic final.

Accions: 
Logitravel.com: 
•	 Activació dela Microsite sobre Menorca
•	 Banner home: 1 mes
•	 Banner Destacado sección: 1 mes
•	 Banner en espera: 1 mes
•	 Envio de 1 newsletter
Traveltool.com
•	 Banner Home: 15 dies
•	 Banner destacados Sección: 15 dies
•	 Banner en espera
•	 Re-utilització d’espot publicitari i difusió a diferents cadenes (327 passis temàtics i 8 al Canal Viajar): https://www.youtube.com/

watch?v=YCLXM0WRUZ0

Repercussió: 
Traveltool.com                Impressions                         Clicks                      CTR
Banner home            150941                         574                                      0,38%
Banner destacados            23644                         281                                      1,19%
Banner en espera              45167                         68                                      0,15%
Logitravel.com                   Impressionss                         Clicks                      CTR
Banner home            9001247                         37805                     0,42%
Banner destacados            1351814                         16222                     1,20%
Banner en espera              2700513                         4861                                      0,18%
Envio de newsletter          3500236                         5600                     0,16%
Visualitzacions de l’espot publicat del 03/05-17/05 a Youtube: 75.095 vegades
Xarxes socials:  Post en Facebook : 108 me gusta/ 17 comparticions / 1 pilulada a twitter / 1 publicació a Google+
Vendes: a Espanya han incrementat les vendes un 32,25%. Tenint en compte el número de pax, de gener a juny del 2016 han 
crescut un 27,3%. També han incrementat la venda de ferris en un 32%.

PERIÓDICO DE CATALUNYA

Mercat: Nacional

30/04/2016

Objectiu/Target:
Augmentar el coneixement sobre el patrimoni cultural de Menorca i estimular la compra per part del client final.

Accions: 
•	 Publicació d’un reportatge sobre el patrimoni cultural de Menorca a un especial sobre les Illes Balears. 

Repercussió: 
Reportatge publicat el 30 d’abril
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MINUBE

Mercat: Nacional

Del 28/03/2016 al 31/12/2016

Accions: 
Mercat nacional
•	 Banner home (amb foto Menorca): 1 setmanes
•	 Display integrat (4000clicks)
•	 CANVAS (landing especial vendes): les temàtiques escollides foren: Torre d’en Galmés, Ruta del Formatge, Camí de Cavalls
Mercat francès
•	 Banner home (amb foto Menorca): 2 setmanes
•	 Display integrat (4000clicks)
•	 Fora de la proposta incial i a cost 0 ens van proposar de rellançar els tres videos que havíem realitzat a la campanya del 2015. 

S’acordà que es faria de forma escalonada per aconseguir mes repercussió. 
Accions compartides
•	 1 enviament de newsletter
•	 Patrocini home APP: 2 setmanes
Repercussió: 
Mercat nacional
Banner home: del 24/04-31/05: s’han realitzat 33265 impresions, 867 cliks amb un CTR del 2,61%
Display integrat (4000clicks) del 24/04 al 31/05: s’han realitzat 630418 impresions amb un CTR del 0,63%
CANVAS (landing especial vendes) del 8 de juny 2016 al 8 de gener 2017:
•	 del 8/06-15/08- Torre d’en Galmés: s’han realitzat 275840 impresions, 25217 cliks amb un CTR del 9,14%. Clicks a menorca.

es: 800. CTR: 3,17%
•	 del 16/08-19/10-Ruta del Queso: s’han realitzat 91064 impresions, 8924 cliks amb un CTR del 9,80%. Clicks a menorca.es: 

528. CTR: 5,92%
•	 del 20/10-08/01-Camí de Cavalls: s’han realitzat 13483 impresions, 1625 cliks amb un CTR del 12,05%. Clicks a menorca.es: 

89. CTR: 5,48%
Mercat francès
Banner home: 
•	 del 24/04- 30/04: s’han realitzat 5077 impresions, 132 cliks amb un CTR del 2,60%
•	 del 5/09- 11/09 : s’han realitzat 7261 impresions, 97 cliks amb un CTR del 1,34%
Display integrat (4001clicks) del 24/04 al 08/07: s’han realitzat 611946 impressions amb un CTR del 0,65%
Re-llançament dels vídeos mitjançant les seves xarxes socials (Facebook, twitter i google+):
•	 26/05/16: Menorca Aventura – Facebook: 14 likes i 875 reproduccions / Twitter: 4 RT i 2 likes 
•	 03/06/16: Menorca genèric – Facebook: 18 likes i 883 reproduccions / Twitter: 4 RT i 1 likes
•	 09/06/16: Menorca gastronòmica – Facebook: 8 likes i 872 reproduccions / Twitter: 6 RT i 5 likes
Accions compartides
1 enviament de newsletter dia 28 d’abril. Resultats:
•	 Enviat a 236378 usuaris / 52135 apertures d’usuaris únics / Tasa d’obertura: 22,06% / Clicks damunt la newsletter: 5336 / CTR: 

10,23% sobre apertures / CTR: 2,26% sobre enviament
Patrocini home APP: 2 setmanes.
•	 del 25/04- 01/05: S’han realitzat 4425 impresions, 119 cliks amb un CTR del 2,68%
•	 del 5/09- 11/09: S’han realitzat 4345 impresions, 706 cliks amb un CTR del 16,25%
Segons l’informe de Minube les accions realitzades han projectat mes d’1.750.000 d’impressions de la marca Menorca i han 
aconseguit més d’11.300 visites a la web menorca.es
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VISITES AL LLATZARET

Mercat: Nacional

De maig a octubre de 2016 

Objectiu/Target: Organització i gestió de les visites guiades a Llatzeret durant la temporada 2016. 

Accions: 
Contractació del servei per a realitzar les tasques d’organització i gestió de les visites guiades a Llatzeret-La Mola requerides per 
la Fundació Foment del Turisme de Menorca, durant la temporada 2016. 
•	 Planificació general dels serveis definitius: trasllats, visites guiades i promoció
•	 Coordinació i gestió general del servei de visites i divulgació:
•	 Execució del servei de visites guiades.
* Les visites tenen una durada de 2 hores i es fan en castellà i anglès.
* Preu: 18€ adults i 9€ nens (4-11 anys) / Grups de 20 o més: -15% / Pensionistes i escolars: 12€
* Punts de venda: OIT Maó Centre, OIT Port de Maó, oficines de Viatges Magon, oficina de la Mola.
PUNTS DE SORTIDA:
Dimarts/ Dijous/Dissabte: 
•	 1a Sortida des de Cales Fonts-Es Castell 
•	 2a Sortida des de Cales Fonts-La Mola-Llatzeret (tornada: Llatzeret-La Mola-Cales Fonts)
Diumenges: sortida des de Cales Fonts- Es Castell
HORARIS:
Diumenges ( del 01/06-15/10): 17 h. Sortida des de Cales Fonts - Es Castell 
Dimarts (del 01/07-31/08):
•	 1a Sortida: 10:30h - Sortida des de Cales Fonts-Es Castell 
•	 2a Sortida: 11:30h - Sortida des de Cales Fonts
•	 12:00h -La Mola-Llatzeret (tornada: Llatzeret-La Mola-Cales Fonts)
Dijous (del 01/06-15/09):
•	 1a Sortida: 16:30h - Sortida des de Cales Fonts-Es Castell 
•	 2a Sortida: 17:30h - Sortida des de Cales Fonts
•	 18:00hrs. -La Mola-Llatzeret (tornada: Llatzeret-La Mola-Cales Fonts)
Dissabtes (del 01/06-30/09):
•	 1a Sortida: 10.30h. -Sortida des de Cales Fonts-Es Castell 
•	 2a Sortida: 11.30h - Sortida des de Cales Fonts
•	 12:00h -La Mola-Llatzeret (tornada: Llatzeret-La Mola-Cales Fonts)

Repercussió:
MES                                         TOTAL VISITES              TOTAL VISITANTS
maig / juny                        12                                           330
juliol                                         18                                           363
agost                                         17                                           605
setembre                                   12                                           449
octubre                                       7                                           336
TOTAL                                         2.082                                                2.083

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/


FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA · Camí des Castell, 28 · 07702 Maó · Tel 971 368 678 67

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
FFTM 2016

PROMOCIÓ TURÍSTICA I 67
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ

MERCAT BRITÀNIC

MONARCH

Mercat: Britànic

Del 29/04/2016 al 23/05/2016

Objectiu/Target: Aquesta campanya consta d’un doble objectiu: recuperar els números de visitants perduts en els anys de crisi 
al mercat britànic i estimular la connectivitat aèria entre Menorca i Regne Unit. 

Accions: 
•	 Dos enviaments de maling
•	 Publicació d’un banner a la ‘home’ de la web de la companyia

Repercussió: 
•	 Mailing: primer enviament dia 29 d’abril enviat a 102.552 contactes i el segon enviament realitzat dia 20 de maig enviat a 

970.145 contactes. 
•	 Banner publicat del 3 al 23 de maig. Va tenir un total de 2.050 clicks

OET LONDRES

Mercat: Britànic

De l’1/04/2016 al 30/09/2016

Objectiu/Target: Amb aquesta campanya es cerca donar a conèixer Menorca al públic final i així incentivar les vendes, no tan sols del tou-
roperadors si no també de les companyies lowcost. També es cerca augmentar el coneixement de Menorca com a destinació turística.

Accions: 
El 2016 va ser el segon any que es realitzava una campanya promocional amb l’OET de Londres. La campanya combinava l’or-
ganització de press/blog trips amb publicacions d’articles on-line i off-line, tot reforçat amb una estrategia de comunicación a 
les xarxes socials amb el hashtag #mustseemenorca
•	 4 Press trips en col.laboració amb Iambassador, Travelator Media, Travel Mob i Press trip Olive Magazine.
•	 Publicacions a Revistes: Escapism, Sunday Times Travel Magazine i The Independent

Repercussió: 
Press trips:
•	 Iambassador: blog trip amb 6 periodistes del 23/04-26/04
•	 Travelator Media: blog trip amb 4 periodistes del 06/05-09/05
•	 Travel Mob: blog trip amb 8 periodistes del 3/05-06/05
•	 Press trip Olive Magazine: col.laboració amb 1 periodista del 9/04-12/04
Escapism: En l’edició de Març/Abril: a la portada, contraportada i a les dues cares interiors de les mateixes, es publica un 
anunci de Menorca. A l’interior, un reportatge sobre l’illa a doble pàgina.  Abril/Maig: a l’edició on-line de la revista apareixen 
banners de Menorca. 
Sunday Times Travel Magazine: Publicació d’un reportatge sobre Menorca (doble pàgina) al número de maig de la revista. 
The Independent: Publicació d’un article (mitja pàgina) + anunci a mitja página de Menorca en el número d’abril. Publicació 
de banners a diverses seccions de la seva versió on-line.
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JET2.COM

Mercat: Britànic

Del 1/04 al 31/07/2016

Objectiu/Target: La campanya consta de 3 objectius: donar a coneixer l’opció de poder volar a Menorca des dels aeroports 
de la zona nord d’Anglaterra (Belfast, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Manchester i Newcastle), promocionar 
Menorca als 24 milions de clients que té la companyia i incrementar les vendes/reserves

Accions: 
Publicació de banners promocionals
Dos enviaments de mailing (cada mailing enviat a 3000 clients del touroperador)
Social media (Twitter, Facebook)

Repercussió: 
Publicació de banners promocionals
•	 a Skyscanner: del 11 d’abril al 31 de maig
•	 a Media IQ: del 11 d’abril al 31 de maig
•	 a House and Garden (http://www.houseandgarden.co.uk): del 11 d’abril al 31 de maig
•	 a Yahoo: del 11 d’abril al 31 de maig
El total d’impressions ha estat de 3414009, clicks: 9222. Reserves realitzades 150 i seients venuts 390.  Seients venuts 
per reserva 2,6.
Mailing:
•	 Enviament dia 28 d’abril. Oberts 8611. Click sobre info Menorca 734. Reserves realitzades en el mateix moment: 11.
•	 Enviament dia 21 de juliol. Oberts 5833. Click sobre info Menorca 674.. Reserves realitzades en el mateix moment: 7.
Social media:
•	  1 post publicat dia 7 de juny a Facebook i twitter. Abast 8021.

El resum total de la campanya ha estat:
•	 Online: Impressions 3414009 amb un total de clicks de 9222
•	 Mailing: enviats a 59536 contactes. Oberts 14444 i CTR 9,7%
•	 Social Media: 1088 clicks. Total engagement: 33%

El nombre total de flights only que han reservat Menorca fou 8478 que suposa un 3% mes que l’any passat. 
El ROI de la campanya s’estima en 233:1.
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JET2 HOLIDAYS

Mercat: Britànic

De l’1/04/2016 al 31/07/2016

Objectiu/Target: La campanya consta de 3 objectius:
•	 Donar a conèixer l’opció de poder volar a Menorca des dels aeroports de la zona nord d’Anglaterra des d’on la companyia 

ofereix vols (Belfast, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Leeds, Manchester i Newcastle)
•	 Promocionar Menorca als 24 milions de clients que te la companyia
•	 Incrementar les vendes/reserves cap a Menorca

Accions: 
•	 Publicació de banners promocionals;
•	 Dos enviaments de mailing (cadascun dels enviament remès a 3.000 clients del touroperador);
•	 Social media (Twitter i Facebook).

Repercussió: 
Publicació de banners promocionals amb un total d’impressions de 3.414.009 clics, 150 reserves realitzades i 390 seients 
venus (seints venuts per reserca: 2,6):
•	 Skyscanner: de l’11 d’abril al 31 de maig; Media IQ: de l’11 d’abril al 31 de maig; House and Garden (www.houseandgarden.

co.uk): de l’11 d’abril al 31 de maig; Yahoo: de l’11 d’abril al 31 de maig.
Mailing
•	 Enviament dia 28 d’abril. Correus oberts: 8.611 / Clics sobre informació de Menorca: 734 / Reserves realitzades en el ma-

teix moment: 11 / Enviament dia 21 de juliol. Correus oberts: 5.833 / Clics sobre informació de Menorca: 674 / Reserves 
realitzades en el mateix moment: 7.

Social media: 1 post publicat dia 7 de juny a Facebook i twitter. Abast 8.021 persones.
Resum de la campanya:
•	 Online: Impressions 3.414.009 amb un total de clicks de 9.222
•	 Mailing: enviats a 59.536 contactes. Oberts 14.444 i CTR 9,7%
•	 Social Media: 1.088 clicks. Total engagement: 33%
•	 El nombre total de flights only reservats va ser de 8.478, el que representa un 3% més que l’any 2015.
•	 El ROI de la campanya s’estima en 233:1 
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BRITISH AIRWAYS

Mercat: Britànic

De l’1 de juny al 30/11/2016

Objectiu/Target: Recuperar els visitants britànics perduts en els anys de crisi i estimular la connectivitat aèria.

Accions: 
Campanya d’anuncis
•	 Publicació d’un reportatge a la secció ‘The Club’ de la web de British Airways
•	 Publicació del reportatge ‘Menorca with British Airways’ a la web de The Telegraph.

Repercussió: 
•	 Publicació al juliol d’un reportatge a la secció ‘The Club’ de la web de British Airways: http://theclub.ba.com/july-2016/en/

food-for-thought-six-local-delicacies-to-try-in-menorca/
•	 Publicació el 18 de novembre del reportatge ‘Menorca with British Airways’ a la secció de viatges de la web de The Telegra-

ph.: http://www.telegraph.co.uk/travel/menorca-with-british-airways/
Els resultats foren: 
•	 13.250 pàgines vistes (1,26 pàg/usuari; temps de permanència a la pàgina 0:02:16)
•	 Anuncis fixes: 19.133 impressions. 290 clicks. CTR: 1,52%
•	 Anuncis aleatoris: 81.915 impressions. 285 clicks. CTR: 0,35%

TUI UK

Mercat: Britànic

Del 29/04/2016 al 23/05/2016

Objectiu/Target: augmentar el coneixement de Menorca, estimular la connectivitat aèria i incentivar les vendes.

Accions i repercussió: 
•	 Banner promocional de Menorca a la newsletter enviada en el mes de juny.
•	 Banner promocional rotatiu durant el mes de març a les planes de cerca d’ofertes de Balears (2 setmanes al març)
•	 Publicació sobre la destinació al blog del touroperador (maig).

EASYJET UK

Mercat: Britànic

Del 4 al 10/07/2016

Objectiu/Target:  estimular la connectivitat aèria i augmentar les vendes.

Accions 
Publicació d’un post al Facebook d’EasyJet, que té 350.000 fans.

Repercussió: 
Publicat el post la primera setmana de juliol
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SUNWAY

Mercat: Britànic

De juliol a setembre de 2016

Objectiu/Target: Augmentar el coneixament de Menorca com a destinació per a famílies i parelles i incentivar les vendes.

Accions: 
Enviament d’una newsletter als contactes de la base de dades de la companyia;
Publicació d’un banner promocional
Acció per incentivar als venedors
Publicacions de tres anuncis en premsa local

Repercussió: 
•	 Newsletter enviada l’11 d’agost. 3.057 oberts, 1.161 clics, CTR: 0,38%
•	 Inclusió de banners a les newsletters enviades els dies 20 de juliol, 4 d’agost i 18 d’agost
•	 Banner publicat dia 22 de juliol . Durada: 8 setmanes
•	 Acció per incentivar als venedors: de l’11 d juliol al 7 d’agost. Mailing enviat a 775 agents.
•	 Publicació d’anunci 1/2 pàgina el 3 de juliol al Sunday World.
•	 Publicació d’anunci 1/2 pàgina el 7 d’agost a l’Irish Mail.
•	 Publicació d’anunci 1/2 pàgina el 14 d’agost al Sunday Independent.
•	 Newsletter enviada el 9 de juliol. No es disposen de dades.
Publicació d’un banner promocional a la ‘home’ de la web de la companyia durant 6 setmanes, del 4 de juliol al 14 d’agost. 
Resultats: 
 

•	 Publicació de banners publicitaris al cercador Yahoo. Període: 4 setmanes, del 29 de juliol al 26 d’agost. Resultat: 5.026 
clics, 1.255.882 impressions. CTR: 0,4%.

Total Reserves el mes de juliol- setembre 
2015 2016
489 844
 
Total passatgers el mes de juliol- setembre 
2015 2016
1593 2542

Acquisition Behaviour Behavior

Dates Sessions %New Sessions Bounce Rate Pages/session Avg.Session 
duration Bookings

Del 4-17 juliol 1200 16,50% 20,15% 5,96 00:04:35 8

Del 18-31 juliol 1095 6,32% 18,56% 4,36 00:04:12 6

Del 1-14 agost 650 4,98% 23,16% 4,68 00:03:42 3
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THOMAS COOK UK

Mercat: Britànic

Del 19/04/2016 al 19/06/2016

Objectiu/Target: L’objectiu és fer una campanya en col·laboració amb el touroperador per estimular la connectivitat aèria 
amb el mercat britànic i allargar la temporada (és el segon operador britànic en capacitat aèria).  Cal tenir present que Tho-
mas Cook és el segon operador britànic en capacitat aèria. A més, compta amb una xarxa potent online (els seus canals de 
comunicació online superen els 2 milions de clients).

Accions: 
Banners que promouen Menorca a la web thomascook.com, a la pàgina de vol + hotel, als resultats de les cerques rivals i a 
altres àrees clau de la web, amb un enllaç a la pàg. específica de la destinació per promoure ofertes a Menorca. El 50% de 
les impressions es fan a través del públic de Thomas Cook.
•	 Article a la revista Signature de Thomas Cook: inserció al mes d ejuny d’un article a la revista del consumidor de Thomas 

Cook que es distribueix a tota la xarxa comercial. En total s’imprimeixen 50.000 còpies. La revista també es distribueix per 
correu electrònic i es pot descarregar electrònicament.

Repercussió: 

Ubicació del banner Impressions Clicks CTR Observacions

web thomascook.com 451.019 711 0,16%
El millor rendiment s’ha obtingut del banner 
en la pàgina de resultats de cerca amb un 
CTR de 0,34%

webs externes 816.514 634 0,08%
Usuaris majoritàriament de la generació del 
baby boom, amb edats compreses entre 
55-64

Newsletter email 208.403,67 66 0,11 %

Correu electrònic enviat el 24 d'abril de 
2016. Lliurament de 315.655 receptors. 
Taxa d’obertura del Correu electrònic: 
18,72%. Taxa de clic-Obert: 11.09%
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MERCAT ALEMANY

CAMPANYA RTK

Mercat: Alemany

Del 15/01/2016 al 30/09/2016

Objectiu/Target: Campanya de comunicació en col·laboració amb el TTOO per estimular el mercat alemany i donar a conèi-
xer Menorca a través de comercialitzadors alternatius.

Accions: Es fan accions promocionals de formació, marketing i informació amb RTK, la xarxa d’agents de viatges més gran 
d’Alemanya i d’Europa Central. La finalitat és estimular la demanda i que aquesta pugui ser captada per altres companyies aèrie 
i en un futur ser una alternativa d’arribada a l’illa, equilibrant l’actual situació de monopoli.
Repercussions:  
Les accions que es desenvolupen en la campanya de col·laboració amb l’associació d’agències de viatges RTK són les següents:
Accions B2B
•	 E-learning sobre Menorca a través de FVW – canal per les agències de viatges sòcies
•	 Qüestionaris online sobre temes de Menorca amb incentius a la participació per cada agent de viatges.

•	 Bono Club: Integració de Menorca al Bono club per a un màxim de 1.000 reserves 
•	 Comunicació a la revista de l’agència de viatges “my smile” (edició de 7.000 còpies)
Accions B2C:
•	 Mailing, per correu postal, d’un fulletó de Menorca a 30.000 clients
•	  També S’organitza un fam trip a Menorca per 20 participants d’agències de viatges, que es justifica com una acció a part

AAVV Empleats AAVV Empleats

Quiz 1 104 175 29 49

Quiz 2 57 91 27 47

Quiz 3 19 71 25 31

Van participar                                                          Van respondre correctament
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NATIONAL GEOGRAPHIC

Mercat: Alemany

2016

Objectiu/Target: promoció dels recursos naturals de Menorca i el seu bon estat de conservació.

Accions: 
Dues parts:
D’una banda, coordinació del viatge a Menorca de l’equip de National Geographic, proposta de filmació i facilitats per fer el rodatge.
D’altra, contractació de la creació i difusió d’aquests spots als canals alemanys de National Geographic.

Repercussió: 
Viatge per la gravació es realitzar del 24 al 27 de maig i van participar 3 persones. 
Creació de dos spots:
•	 https://www.youtube.com/watch?v=zU88p-QeEIs
•	 https://www.youtube.com/watch?v=xd9UXVPI_lo
 La difusió es planifica pel març 2017

CROSS MARKETING FITNESS FIRST

Mercat: Alemany

De juliol de 2016 a gener de 2017

Objectiu/Target: Donar a conèixer la Menorca Natural (activitats al aire lliure) a un públic objectiu molt definit: persones 
inscrites als gimmanos Fitness First d’Alemanya. 
Accions: 
És tracte d’una campanya de comunicació utilitzant els mitjans de la cadena de gimnasos Fitness First (revista, RRSS, posters, 
flyers...)
•	 Edició de flyers, repartits a totes les sucursals de la cadena de gimnasos
•	 Posters, repartits a totes les sucursals de la cadena de gimnasos
•	 Reportatge a doble pàgina als 100000 exemplars de la revista “Sportsfreund” que és reparteixen a totes les sucursals de 

la cadena de gimnasos
•	 Promoció de la campanya i concurs a Facebook
•	 Concurs
•	 Premi: un viatge a Menorca per a 8 persones, amb totes les despeses pagades, per a provar totes les activitats de turisme 

actiu promocionades.

Repercussió: 
No es disposen de dades fins que no s’acabi la campanya
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MACKINLEY

Mercat: Alemany

2016/2017

Objectiu/Target: donar a conèixer la Menorca Natural (activitats al aire lliure) a un públic objectiu molt definit: persones fans/
consumidors de la marca de roba Mckinley. 

Accions: 
La campanya consta de dues fases:
2016. Un equip de 8 persones visiten Menorca per fer les sessions de shooting per confeccionar el catàleg de Mackinley del 
primer semestre del 2017.
2017. Publicació del catàleg i promoció als mitjans de Mackinley. Per donar-li més resò es realitzarà un concurs que tindrà com 
a premi un viatge a Menorca per a dues persones.

Repercussió: 
No es disposarà de dades de repercussió fins que no s’acabi la campanya 2017.

TURESPAÑA E-LEARNING

Mercat: Alemany

De l’1/07/2016 al 30/11/2016

Objectiu/Target: millorar el coneixement que els agents de viatge tenen de Menorca introduint aspectes com la natura, els 
esports i la cultura (arqueologia i gastronomia)  i augmentar les vendes.

Accions: 
Disseny i publicació de 5 pàg. de contingut sobre Menorca per després realizar un examen de 10 preguntes.
Premi per al guanyador d’un viatge a Menorca
Publicació d’un banner, durant 2 setmanes, a les planes web www.fvw.de i www.traveltalk.de

Repercussió: 
Banner: 89235 impressions i aconseguits 7727 usuaris registrats
Curs: 356 visites a la microsite i 224 usuaris que han acabat el curs
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FTI

Mercat: Alemany

Del 2/09/2016 al 3/02/2017

Objectiu/Target: Campanya de comunicació en col·laboració amb el TTOO per estimular el mercat alemany i donar a conèi-
xer Menorca a través de comercialitzadors alternatius.

Accions: 
S’opta per una promoció diferenciada en operadors menors per captar un tipus de client que pugui ser alternatiu al tradicional 
i augmentar l’arribada de turistes els mesos de maig, setembre i octubre.
•	 B2C Online: Newsletter – Banner Premium
•	 B2C Online: Banner a la homepage de FTI
•	 B2B Event: November Roadshow (Basic Partner) a 5 ciutats d’alemanya (Leipzig, Hamburg, Colònia, Mainz, Múnic)
•	 B2B Event: FTI Destination Roadshow del mercats Espanya i Portugal 5 ciutats d’alemanya (Berlín, Hamburg, Düsseldorf, 

Frankfurt, Stuttgart)

Repercussions:  
B2C Online: 
Newsletter – Banner Premium (del 29.08 al 04.09.2016) enllaçat a la web http://www.fti.de/last-minute/menorca.html
Destinataris: 111.468 / Open rate: 9,23% / CTOR: 13,22 % / Unique click rate: 1,22 %
B2C Online:
Banner a la homepage de FTI, www.fti.de - del 29.08 a 25.09.2016 (4 setmanes). Enllaç directe a la pàgina http://www.fti.
de/lastminute/menorca.html 
Clicks: 91 / Visites: 303 directes a la home
B2B Event
November Roadshow (Basic Partner) a 5 ciutats d’Alemanya (Leipzig, Hamburg, Colònia, Mainz, Múnic) – Del 14 al 18.11.2016

B2B Event
FTI Destination Roadshow d’Espanya i Portugal a 5 ciutats d’Alemanya (Berlín, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart) – 
Del 30.01 al 03.02.2017. Falten dades d’aquest segon roadshow.

Data Ciutat Participants

14.11.2016 Leipzig 201

15.11.2016 Hamburg 141

16.11.2016 Köln 185

17.11.2016 Mainz 152

18.11.2016 München 163

Total Participants 842
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MERCAT FRANCÈS 

TRANSAT

Mercat: França 

Del 17 al 21/03/2016

Objectiu / Target: Augmentar el coneixement de Menorca i estimular la comercialització de places

Acció: Anunci de televisió en format de 20” i 10” adreçat a persones majors de 35 anys. Les cadenes de televisió escollides són 
TF1 i France2, dues de les cadenes amb més audiència de França.

Repercussió: 
La campanya de Menorca amb Look Vogayes / Transat es va realitzar entre el 17 i el 21 de març del 2016 als canals de televisió 
TF1 i France2. Els formats dels espots van ser de 20’’ (audiència de 29% de GPR - Gross Rating Point) i de 10’’ (audiència d’un 
71% GPR). 
La campanya es va adreçar a un target de majors de 35 anys i l’audiència total va ser d’un 76,71%, arribant a un 43% de la pobla-
ció amb un total de 27.752.544 d’espectadors.
El canal on més éxit va tenir la acció va ser TF1. L’espot es va emetre entre programes de gran audiència a hores punta de GPR, 
com són: Gran Reportages, Veterinaires, Les 12 coups de Midi, Petits Plats en Equilibre. 

EASYJET FRANÇA

Mercat: França 

juliol i agost de 2016

Objectiu / Target: Augmentar el coneixement de Menorca i estimular la comercialització de places

Acció: 
Publicació d’un post a la revista Inflight d’EasyJet
Publicació d’un post a Facebook durant el mes d’agost.

Repercussió: 
Post publicat el mes de juliol a la pàgina 175 de la revista
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VUELING

Mercat: França 

De l’11 al 13 de juny

Objectiu /Target: augmentar el coneixement de Menorca, incentivar les vendes i estimular la connectivitat aèria amb el mercat francès.

Acció: Col·laboració entre la FFTM, Vueling i Grayling per a la realització d’un blogtrip amb 7 bloggers, dos dels quals eren 
periodistes de la revista Glamour Magazine.

Repercussió: 
Dues publicacions resultat del blogtrip
•	 http://romaincosta.com/minorque-by-vueling-_/
•	 https://stylebysimoes.com/2016/06/15/minorque/
- Es va obrir el hashtag #MinorqueByVueling. Durant l’estància a Menorca es van realitzar 56 posts a Facebook, 113 tweets, 
959 instagrams i més de 300 snapchats. 

THOMAS COOK FRANÇA

Mercat: França 

 Del 11/05/2016 a l’31/07/2016

Objectiu /Target: augmentar el coneixement de Menorca, incentivar les vendes i estimular la connectivitat aèria amb el mercat francès.

Acció: 
Celebració d’un famtrip el mes de maig amb 30 agents de viatge
Visibilitat a la home de la web del touroperador, dues setmanes el mes de juny
Newsletter B2C enviada a 250.000 contactes el dia 20 de juny
Newsletter B2B enviada a 4000 agents de viatge el dia 21 de juny
Vídeos de Menorca als aparadors de 15 agencies de viatge de França durant 1 mes
Banners amb un link a la web de Menorca a website de jet tours.
Repercussió: 
•	 El famtrip va tenir lloc entre l’11 i el 13 de maig.
•	 Resultat dels banners publicats a la web: www.jettours.com, del 7 al 21 de juny:
Visitants únics: 392
Pàgines vistes: 502
Temps mitja: 00.00.59 (average 00.01.06)
Reserves / vendres: 10/09 35€/21 pax.
•	 Newsletter B2C enviada a 30523 contactes el dia 19 de juny:
Apertures úniques: 8474
Opening rate: 27,77%
Clicks: 1011 (3,31%)
•	 Newsletter B2B enviada a 4576 agents el dia 19 de juny:
Apertures úniques: 1390
Opening rate:30,38%
Clicks: 176 (3,85%)
•	 Vídeos de Menorca als aparadors de 17 agències de viatge de França durant el mes de juny
•	 Banners amb un link a la web de Menorca. Impressions 1.868.213, clicks 1.253 i CTR: 0,07%
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OET PARÍS

Mercat: França 

Del 7/09/2016 al 11/10/2016

Objectiu / Target: augmentar el coneixement de Menorca, incentivar les vendes i estimular la connectivitat aèria amb el mercat 
francès.

Acció: 
•	 Spot de televisió en format de 30” dirigit a majors de 35 anys al canal ARTE de França, una cadena amb audiència elevada 

al país i dirigida a persones amb poder adquisitiu alt.
•	 Full Banner premium en rotació a la web de lefigaro.fr , a les seccions de Lifestyle i Cultura. Newsletter de la secció de 

Lifestyle de lefigaro.fr
•	 Anunci d’una pàgina a l’edició en paper de la revista Le Figaro Magazine 

Repercussió: 
•	 El spot es va emetre 7 vegades entre el 24/09 i el 30/09 i 11 vegades entre l’01/10 i l’11/10. La franja horaria escollida va ser 

de les 19 a les 22:30, «prime time» a França.
•	 Anunci promocional publicat a la revista Le Figaro Magazine, dia 16/09.
•	 Resultats banner i enviament de newsletter:

Insertion Dates Volume 
programmé Volume diffusé Clics Taux de clics

5/ FULL BANNER 
PREMIUM+GA / 
FIGARO / ROTATION 
GENERALE

07/09/16-
07/10/16

500.000 500.125 1.621 0,32%

3/ 650x200 / FIGA-
RO / NEWSLETTER 
LIFESTYLE

09/09/2016 FORFAIT 1.750 1 0,06%

1/ COVER / FIGARO / 
HP CULTURE 12/09/2016 FORFAIT 10.900 91 0,83%

2/ COVER / FIGARO / 
HP LIFESTYLE 15/09/2016 FORFAIT 4.063 55 1,35%

4/ 650x200 / FIGA-
RO / NEWSLETTER 
LIFESTYLE

23/09/2016 FORFAIT 1.800 1 0,06%
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ALTRES MERCATS

THOMAS COOK HOLANDA

Mercat: Holandès

abril, maig i juny de 2016

Objectiu / Target: Incentivar les vendes entre els clients de Neckermann.

Acció: 
Campanya de suport a la promoció de la destinació en mitjans digitals propis del TTOO:
•	 Un post a facebook enfocat a gastronomia i parelles
•	 Una publicació al blog durant 6 mesos: http://blog.neckermann.nl/bestemmingen/spanje/menorca-in-beweging/
•	 Dos e-mailing a 300,000 contactes amb dos banners de Menorca
•	 Cook Audience: Insersió de banner enfocats a determinats perfils publicats a la web de thomas cook o al diari the telegraph
•	 Inserció de banner a la plataforma web per agents de viatges
Repercussió: 
•	 Abast del post fet a Facebook adreçat al target gastronomia: 103004 persones
•	 Abast del post fet a Facebook adreçat al target parelles: 80814 persones
•	 Banners publicats durant 87 dies, 2816837 impressiones realitzades, 6559 rebuts= CTR 0,23%
Dates de publicació:
•	 Un post a facebook enfocat a gastronomia i parelles: Setmana 14 (6/04/16)
•	 Una publicació al blog durant 6 mesos: Setmana 18
•	 Dos E-mailing a 300,000 contactes amb dos banners de Menorca: Setmanes 15 i 24 (16/04 i 18/06)
•	 Cook Audience: Insersió de banner enfocats a determinats perfils publicats a la web de thomas cook o al diari the telegraph: 

Setmana 14-26 (4/04-30/06)
•	 Inserció de banner a la plataforma web per agents de viatges: Setmana 19

DELFIN TRAVEL

Mercat: Txec

del 2/02/2016 al 30/06/2016

Objectiu / Target: Augmentar el coneixement de Menorca, ocupar al 100% els vols xàrter de primavera i tardor del 2016 i 
estimular la connectivitat aèria
Acció: 
Banners promocionals als portals de seznam.cz, super.cz i novinky.cz
Publicitat a pòsters dels vagons de metro de Praga.
Repercussió: 
Publicacio de banners a:
•	 seznam.cz amb 2.165.000 visualitzacions
•	 super.cz amb 1355.000 visualitzacions
•	 novinky.cz amb 2.480.000 visualitzacions
Publicitat al metro: es col.locaren aproximadament uns 260 pòsters a les línies A, B i C del metro de Praga. El càlcul aproximat 
de passatgers que utilitzaren el metro per dia és de 1.198.000 persones:
•	 Línia A= 80 pòsters / Línia B= 80 pòsters / Línia C= 105 pòsters
El touroperador va operar del 18 de maig al 13 d’octubre. El nombre final de passatgers en els vols xàrter fou de 1.305 persones. 
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LOGITRAVEL

Mercat: Portugal

de l’1 al 30/05/2016

Objectiu / Target: Incentivar les vendes de Menorca. Enfocat al públic final.

Acció: 
Logitravel.com: 
•	 Activació de la Microsite sobre Menorca
•	 Banner home: 1 mes
•	 Banner destacat en secció: 1 mes
•	 Banner en espera: 1 mes
•	 Enviament de 1 newsletter
Traveltool.com
- Banner Home: 15 dies
- Banner destacados Sección: 15 dies
- Banner en espera: 15 dies
Re-utilització d’espot publicitari de l’any passat

Repercussió: 
Traveltool.com                Impressions                         Clicks                      CTR
Banner home            1800847                         6843                                      0,38%
Banner destacados            271054                         3280                                      1,21%
Banner en espera              540216                         864                                      0,16%
Envio de newsletter          450193                                  765                                       0,17%
Logitravel.com                   Impressionss                         Clicks                      CTR
Banner home            90734                          336                                      0,37%
Banner destacados            14607                          169                                       1,16%
Banner en espera              27139                                       33                                      0,12%

•	 Visualitzacions de l’espot publicat del 03/05-17/05) a Youtube: 9.507 veces
Xarxes socials:  Facebook 1 publicació /   1 piluda a twitter / 1 publicació a Google+
•	 El número global de passatgers portuguesos a Menorca ha crescut un 38,3%, que traduït a nombre de persones són 1.541. 
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FISCHER

Mercat: Txec

de l’1 al 31/05/2016

Objectiu / Target: Estimular les vendes del touroperador i estimular el creixement del mercat txec a Menorca

Acció: 
Banners de publicitat al portal fischer.cz (landing page) amb el llistat d’hotels que ofereix el touroperador a l’illa
•	 Banners al portal seznam.cz
•	 Banners al portal novinky.cz
•	 Banners al portal super.cz
•	 Banners al portal proZeny.cz

Repercussió: 

http://www.menorca.es/
https://www.facebook.com/turismodemenorca/
https://www.twitter.com/turismodemenorca/
https://wwwpinterest.com/turismodemenorca/

