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OBJECTIUS
El pla promocional per a l’any 2016 persegueix un objectiu capital: consolidar i millorar el posicionament de
Menorca com a destinació única, competitiva i preferent en un entorn de gran competitivitat.
Per a aconseguir-ho resulta del tot necessari millorar la imatge i el coneixement de Menorca en els mercats
emissors 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
potenciar la diversiﬁcació de mercats i a reduir l’estacionalitat, per a la qual cosa resulta imprescindible una
oferta de productes convenientment estructura i segmentada.
En darrer terme, la realització d’una bona estratègia promocional ha de conduir a una millora dels següents
indicadors: arribades, estada mitja i despesa. I tot això ha de repercutir en un augment de la satisfacció i de la
ﬁdelitat dels turistes.

MARCA
L’estratègia de promoció s’ha de sustentar en la segmentació de la marca Menorca. Les sis submarques, que
aglutinen l’oferta de productes i per extensió les experiències turístiques, són les següents:

Menorca Natural
(turisme actiu i natura)

Menorca Mediterránea
(sol i platja)

Menorca Cultural
(cultura i patrimoni)

Menorca Slow
(salut i benestar)

Menorca Filming
(produccions audiovisuals)

Menorca Convention Bureau
(congressos i convencions)
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PÚBLIC
El desglossament en diferents submarques permet dirigir millor les accions de promoció segons el segment
de mercat elegit. Es consideren segments de mercat prioritaris els següents:
Joves amb valors saludables, amants de l’esport i la natura;
Famílies interessades en la cultura i el medi ambient, sensibles amb l’entorn i que valoren la seguretat;
Parelles sense càrregues familiars que cerquen noves experiències en un entorn idíl·lic.
En deﬁnitiva, la marca Menorca casa a la perfecció amb un públic sensibilitzat amb la protecció del medi
ambient, amant de la natura, defensor i practicant d’un estil de vida saludable, així com també interessat en
les diferents manifestacions culturals (patrimoni, esdeveniments, gastronomia, etc.).

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Les accions de promoció aniran dirigides a potenciar dos conceptes bàsics per a la imatge de Menorca i el
seu posicionament en els mercats turístics:
La Reserva de Biosfera: sota el paraigua de la submarca
Menorca Natural es promocionaran els productes
vinculats amb el turisme actiu i el respecte per la natura.
La Menorca Talaiòtica: sota el paraigua de la submarca
Menorca Cultural i amb la candidatura de la Menorca
Talaiòtica a Patrimoni Mundial de la Unesco com a
referent es promocionarà el vast i ric llegat prehistòric.
La marca Menorca Mediterrània també ocuparà un lloc rellevant en les campanyes previstes per al 2016
però sempre associada a la prevalent Menorca Natural. La qualitat del litoral menorquí, que alberga les millors cales i platges de la Mediterrània, és un punt fort que s’ha d’afermar.
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COMUNICACIÓ
La comunicació és un dels pilars en què s’ha de sustentar qualsevol estratègia de promoció turística. Ha
d’entendre’s d’una manera integral i ha de caracteritzar-se per la claredat i la diferenciació, més encara en un
moment de canvis estructurals constants, especialment notoris en el que fa referència a la comercialització.
En aquest context s’imposa l’impuls d’accions promocionals en entorns digitals (web, xarxes socials, agències
i touroperació online, etc.), en guies i revistes especialitzades i també accions de caire experiencial –programació de fam trips i press trips que possibiliten la presència física dels prescriptors en la destinació-. Per
descomptat, totes aquestes accions han d’estar segmentades i diferenciades segons el pla de mercat aplicat
en el país d’origen.

MERCATS
El gruix de les accions promocionals per al 2016 s’orientarà a millorar el posicionament de Menorca en quatre mercats estratègics. Per una banda, els mercats espanyol, britànic i alemany, considerats tradicionals; i,
d’altra, el francès, amb gran potencial de creixement.
A més, es consideren mercats de prioritat elevada Itàlia, els països nòrdics, Holanda, Bèlgica i també Portugal.
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El número de pàgines vistes sobre Menorca a Tripadvisor ha experimentat un
fort creixement del 2013 al 2014:

+ 14%
Regne Unit, França,
Espanya i Itàlia
són els mercats que més cerques
han fet de Menorca en 2014.

Els britànics que s’han interessat per
Menorca, que representen quasi un

1⁄3 de les recerques
també ho han fet per Grècia, Portugal
i Itàlia, així com per ciutats com Nova
York, Sharm El Sheikh i París.

Londres, Milà i Roma
estan entre les ciutats que més
cerques han fet sobre
Menorca durant el 2014

Tot i no tenir la rellevància de mercats com Regne Unit, Espanya, Itàlia o
França, les cerques fetes des de

la Xina, Portugal i Rússia
van experimentar un fort creixement
del 2013 al 2014
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MERCAT ESPANYOL
FIRES & WORKSHOPS

TTOO / AGÈNCIES

COMPANYIES AÈRIES

FITUR
Madrid (20-24 de gener)

TRIPADVISOR

VUELING

SITC
Barcelona (15-17 d’abril)

LOGITRAVEL

EXPOVACACIONES
Bilbao (6-8 de maig)
EIBTM
Barcelona (novembre)
WORKSHOPS
País Basc (abril)
Andalusia (abril)

CALENDARI D’ACCIONS
01
ACCIONS ONLINE
ACCIONS TTOO
ACCIONS AMB CA
CAMPANYA
FAM TRIP
PRESS TRIP

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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MERCAT BRITÀNIC
FIRES & WORKSHOPS

TURESPAÑA

COMPANYIES AÈRIES

WTM
Londres (7-9 de novembre)

CAMPANYA AMB TURESPAÑA
Acció en mitjans anglesos:
campanya integral en diferents
suports (offline i online) i
viatges de premsa.
Campanya amb bloggers
Campanya amb instagramers
Campanya amb mitjans propis
de Turespaña.
Reportatges en revistes
especialitzades

MONARCH

BIRDFAIR
Barcelona (19-21 d’agost)

EASYJET

CALENDARI D’ACCIONS
01
ACCIONS ONLINE
ACCIONS TTOO
ACCIONS AMB CA
CAMPANYA
FAM TRIP
PRESS TRIP

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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MERCAT ALEMANY
FIRES & WORKSHOPS

OET

TTOO / AGÈNCIES

CMT FAHRRAD, ERLEBNIS
& WANDERN
Stuttgart (16-17 de gener)

CAMPANYA AMB OET
DE MUNIC
Reportatges en revistes
especialitzades de natura i viatges
Fam trips i press trips
de turisme actiu i natura
Campanyes a la xarxa d’AAVV
de RTK (3500 agències)
Accions en xarxes socials

TUI

F.RE.E
Munic (10-14 de febrer)
ITB
Berlin (9-13 de març)
TOURNATUR
Düsseldorf (setembre)

COMPANYIES AÈRIES
GERMANWINGS

CALENDARI D’ACCIONS
01
ACCIONS ONLINE
ACCIONS TTOO
ACCIONS AMB CA
CAMPANYA
FAM TRIP
PRESS TRIP

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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MERCAT FRANCÈS
FIRES & WORKSHOPS

OET

TTOO / AGÈNCIES

SALÓN RANDONNÉE
Paris (17-20 de març)

CAMPANYA AMB OET PARÍS
(Març-maig)
Accions per especiﬁcar (pendents
de la proposta de l’OET)

THOMAS COOK FRANCIA

IFTM TOP RESA
Paris (20-23 de setembre)

FRAM
LOOK VOYAGE
MARMARA

COMPANYIES AÈRIES
VUELING

CALENDARI D’ACCIONS
01
ACCIONS ONLINE
ACCIONS TTOO
ACCIONS AMB CA
CAMPANYA
FAM TRIP
PRESS TRIP

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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MERCAT ITALIÀ
FIRES & WORKSHOPS

FAM & PRESS TRIPS

BIT
Milà (11-13 de febrer)

PRESS TRIP
Mercat italià

TTG INCONTRI
Rimini (13-15 d’octubre)

MERCAT IRLANDÈS
FAM & PRESS TRIPS

TTOO

PRESS TRIP
Mercat irlandès
Multiproducte

SUNWAY

MERCAT PORTUGUÈS
FIRES & WORKSHOPS

FAM & PRESS TRIPS

MUNDO ABREU
Lisboa (abril)

PRESS TRIP
Cultura

11

MENORCA PLA PROMOCIONAL 2016

MERCAT NÒRDIC
FIRES & WORKSHOPS

FAM & PRESS TRIPS

TUR
Göteborg (setembre)

PRESS TRIP
Natura i turisme actiu

MERCAT HOLANDÈS
FAM & PRESS TRIPS

TTOO

VAKANTIEBEURS
Utrecht (13-17 de gener)

PRESS TRIP
Natura i turisme actiu

50 PLUS BEURS
Utrecht (20-24 de setembre)

FAM TRIP
Cultura

MERCAT BELGA
FAM & PRESS TRIPS
PRESS TRIP
Viatge de premsa

