TBEX

Costa Brava Catalunya

Lloret de Mar, 30 d’abril - 2 de maig de 2015
#InCostaBrava #TBEX
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TBEX és el lloc
perfecte perquè els
bloggers comparteixin
els seus blogs, les
seves fotografies i
vídeos i les seves
experiències
La conferència TBEX
ha crescut fins a
esdevenir la major
trobada anual de
bloggers

1. Sobre la comunitat TBEX
(Travel Blog Exchange)
Els bloggers de viatges són un col·lectiu únic, per una banda exploradors
i per l’altra cronistes, tots amb una curiositat insaciable. Però tots no són
iguals, els bloggers de viatges tenen tants interessos particulars com llocs
diferents hi ha arreu del món. TBEX és el lloc perfecte perquè comparteixin
els seus blogs, les seves fotografies i vídeos i les seves experiències, i és el
punt de trobada per preguntar tot el que necessiten saber.
Més informació: www.tbexcon.com

2. Sobre els esdeveniments
de TBEX
La conferència TBEX ha crescut fins a esdevenir la major trobada anual de
bloggers, escriptors, mitjans de comunicació i creadors de continguts en el
món del turisme i els viatges.
TBEX atreu també algunes de les marques més reconegudes mundialment,
així com diferents oficines de turisme i espònsors que busquen connectar
amb bloggers i escriptors. Diferents empreses de primer nivell mundial així
com destinacions turístiques de prestigi donen suport a les conferències.
L’objectiu de TBEX és mobilitzar als bloggers i ajudar-los amb la seva
promoció, la monetització dels seus mitjans i la millora de la seva feina, així
com oferir suport a les empreses de relacions públiques i els professionals de
la indústria per connectar amb els creadors de continguts i obtenir beneficis
per les seves marques i destinacions.
Més informació: www.tbexcon.com/2015-europe
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3. Xifres TBEX Europe
2012 Girona
•• Nombre d’assistents: 371
•• Tweets totals: 26.967
•• Impressions totals a Twitter: 147.280.979
•• Impacte a 63 països
•• 7 excursions d’un dia arreu de la destinació
•• 120 bloggers participants a les excursions
•• 6 blogtrips per la destinació
•• 53 bloggers participants als blogtrips
•• 800 roomnights gratuïtes posteriors al congrés
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TBEX Costa Brava
Catalunya 2015
TBEX, el col·lectiu més gran del món de bloggers de viatges, escriptors
de mitjans online i creadors de contingut, celebrarà la conferència
europea a la Costa Brava. La seu de l’esdeveniment, que tindrà lloc del
30 d’abril al 2 de maig de 2015, serà Lloret de Mar. El congrés, al qual
es preveu rebre prop de 800 bloggers de viatges d’arreu del món, es
celebrarà a l’Evenia Olympic Resort.
Més informació sobre el congrés: tbexcon.com/2015-europe
Més informació sobre Lloret de Mar: www.lloretdemar.org
Més informació sobre la Costa Brava i el Pirineu de Girona: 		
www.costabrava.org

Actes durant TBEX
Durant els dies de durada de l’acció es duran a terme diferents actes
a banda de les conferències centrals, les ponències paral·leles i les
sessions de networking. Aquests actes permetran la interrelació entre els
assistents, tant pel que fa a bloggers com a empreses i professionals de
la indústria:
•• Esmorzars esponsoritzats
•• Dinars a l’Evenia Olympic Resort
•• Sopar de benvinguda a càrrec del Patronat de Turisme Costa Brava
Girona, l’Agència Catalana de Turisme i Lloret Turisme
•• Sopar a càrrec de l’espònsor principal Expedia
•• Sopar / festa de clausura
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TBEX és el col·lectiu
més gran del món de
bloggers de viatges
Durant els dies de
durada de l’acció es
duran a terme diferents
actes que permetran la
interrelació entre els
assistents

Baix Empordà platja PTCBG

Prèviament a la celebració de TBEX s’oferiran als bloggers
participants diferents excursions amb visites pel territori, per
tal que coneguin la zona i aprofitin el seu desplaçament i
l’estada prèvia a l’acció i donin cobertura de l’esdeveniment
i la destinació. Els bloggers es podran inscriure a les
excursions que prefereixin i s’inclouran visites i activitats a
Barcelona i la Costa Brava.

Baix Empordà cicloturisme PTCBG

Actes previs a TBEX
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Actes posteriors a TBEX
Per tal d’aprofitar la presència d’un gran nombre de bloggers de viatges d’arreu
del món així com la presència d’alguns dels més influents a nivell mundial,
s’estan organitzant diferents visites i blogtrips per la destinació, que tindran lloc
després de les conferències. A través d’aquests actes es pretén mostrar l’oferta
turística de tot Catalunya: Costa Brava i Pirineu de Girona, Barcelona i província,
Costa Daurada i Terres de l’Ebre i Terres de Lleida; i aconseguir una gran
presència a internet així com major cobertura online de l’esdeveniment.
EXCURSIONS
Durant els dies després de les conferències s’oferirà als bloggers assistents la
possibilitat de participar en diferents excursions per tal que puguin descobrir
la nostra destinació. Els bloggers es podran inscriure a les excursions que més
els interessin, durant les quals es mostrarà el territori a través d’un programa
d’activitats per tot Catalunya: Costa Brava i Pirineu de Girona, Barcelona i
província, Costa Daurada i Terres de l’Ebre i Terres de Lleida.
BLOGTRIPS
A partir del dilluns 4 i fins dimecres 6 de maig es duran a terme diferents
blogtrips arreu de Catalunya, amb un total de 10 participants a cadascun.
Cada un dels blogtrips es centrarà en una zona i serà gestionat pel Patronat
de Turisme corresponent. Els bloggers es podran inscriure al Blogtrip que els
resulti més interessant i el grup final d’assistents es determinarà per ordre
d’inscripció.
BLOGTRIP #InPyrenees
A partir del dilluns 4 fins el dilluns 11 de maig se celebrarà la quarta edició
del Blogtrip #InPyrenees, durant el qual els bloggers convidats podran
descobrir el Pirineu de Girona i fer diferents activitats pel territori. Els
bloggers participants a aquest viatge seran un màxim de 12 i seran convidats
per part del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que gestionarà
conjuntament amb els consells comarcals el programa de visites i activitats.
ALLOTJAMENT
Durant els 10 dies posteriors a l’esdeveniment es posarà a disposició dels
participants una àmpliaoferta d’allotjament gratuït amb WI-FI inclòs arreu
de Catalunya per tal que puguin descobrir la destinació al seu aire i crear
contingut de qualitat.
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A partir del dilluns 4
fins dimecres 6 de
maig es duran a terme
diferents blogtrips
arreu de Catalunya.
A partir del dilluns 4
fins el dilluns 11 de maig
se celebrarà la quarta
edició del Blogtrip
#InPyrenees.

Lloret de Mar. Iconna.
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La Selva PTCBG

Organitzen:

Col·laboren:

Av. Sant Francesc, 29 - 3a planta - 17001 Girona
Tel. +34 972 208 401 - Fax +34 972 221 570
www.costabrava.org
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