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Govern i touroperadors s’uneixen per

primer cop per atreure turisme estatal
Destinaran 2,4 milions d’euros
a una campanya publicit~ria
que s’inicia avui arreu de l’Estat

E. DOM#NECH. Palma
La conselleria de Turis-

me i els prineipals touro-
peradors espanyols -4)ri-
zonia, Soltour, Travelplan,
Tourmundial i Viajes El
Corte Inglés-- iniciaran
avui de manera conjunta
una campanya de publici-
tata l’Estat per atreure
turistes cap a les Balears
fora de la temporada alta.
Per primera vegada, majo-
ristes espanyols i el Go-
vern col.laboren per posar
en marxa una campanya
promocional que costara
2,4 milions d’euros i que fi-
nan~aran a parts iguals.

L’objectiu és incremen-
tar les arribades de visi-
tants els mesos d’abñl,
maig, juny, setembre i oc-
tubre, i motivar així la
compra de viatges en un
context de crisi econbmica
que pot afavorir les desti-
nacions menys allunyades.

,,da és estiu .....

La campanya es realit-
zara per mitja d’internet i
amb insercions publicit&ri-
es en mitjans de tirada es-
tatal, com també amb fal-
ques de radio i publicitat
exterior a les principals
ciutats espanyoles.

A principi d’any l’esl6-
gan sera ,,Ja és estiu a Ba-
lears,,, mentre que a la tar-
dor es convertira en ,,En-

cara és estiu a Balears,,. A
més se singulañtzara per
a Mallorca, Menorca, Ei-
vissa i Formentera.

El conseller de Turisme,
Francesc Buils, presidí la
presentació de la iniciativa
acompanyat de Rosa Para-
ninfo, directora general de
Turmundial; Gabriel Ca-
ñellas, director general de
Travelplan; Salvador de
Pablo, director de comuni-
caci6 i m&rquet’mg d’Orizo-
na; i Isabel Piñero, directo-
ra de marqueting i quali-
tat de Soltour.

El conseller assegura
que Balears viu un ,,mo-
ment histbric,, respecte a
l’arribada de turistes
espanyols, ja que hi
és el tercer mercat
en importancia i re-
gistra unes xifres
gairebé iguals que
les dels britknics. Els
visitants de l’Estat
espanyol varen créixer un
25 per cent l’any passat, i
se’n preveu un augment
d’entre un 6 i un 8 per cent
per enguany.

L’ocupació durant restiu
sembla garantida. Per
aixb, amb aquesta iniciati-
va es vol fomentar l’arriba-
da de visitants durant la
resta de mesos amb una
oferta més enlla del sol i
platja i que prevegi cultu-
ra, excursionisme i altres
esports.

Butls i la directora de lTbatur, Sus’ana Sciacovelh, amb eL~ ma]oristes espanyols. Pbto: s.A.

I~ ES faran insercions
publicit&ries als mitjans de
comunicació i a I’extedor per
mitj& de tanques o autobusos

), I’objectiu 4s formentar
I’arribada de turístes fora de la
temporada alta, en la qual
sembla garantida

I Descens de beneficis hotelers
Només el vuit per cent dels empresaris del
sector d’allotjament de les Balears assegura
que ha incrementat els beneficis durant el
primer trimestre de 2008. Per contra, un 54 per
cent reconeix que ha patit una caiguda

respecte del mateix periode de I’any anterior. En
canvi, el 38% restant afirma que els ha mantinguts.
Aquestes són les dades del darrer informe de
perspectives del Mobby- turistic Exceltur, en el qual
un 65% de I’empresariat del sector subratlla que per
al segon trimestre de I’any esperen mantenir les
vendes de 2007, mentre que un 20 per cent en
vaticina una disminuciÓ i el 14 per cent, un augment.

Sobre els efeetes de la
crisi econbmica en els viat-
ges dels turistes, Gabriel
Cañellas de Travelplan,
assenyala que viatjar és
cada vegada ,,més emocio-
nal,, i, per tant, cada dia és
,,més dificil que algú hi re-
nuncii,,.

Per part d’Orizona, De
Pablo va considerar que
l’Arxip61ag pot ser una
destinació ,refugi,, enfront
de destinacions internaci-
onals.

Iberia assegura
a Foment que
mantindr~ les
bases d’Spanair
a Palma i al Prat

E.P. Pahna.
Iberia ha presentat

al Ministeri de Foment
un pla sobre Spanair
mitjangant el qual es
comprometa no tancar
les bases de Palma i
Barcelona-el Prat. A la
vegada, Iberia es com-
promet a mantenir
Spanair com una aero-
línia .paral.lela,, i a re-
alitzar una ,reestruetu-
ració general de la com-
panyia, per6 sense
alterar-ne la plantilla,,.
Així ho assegura ahir
la directora general de
Transport Aeri del Go-
vern balear, Joana
Amengual.

.Tranquil.litat.

Iberia, que segons
confirma Joana Amen-
gual seria l’única aspi-
rant a comprar Spanair
que ha passat a la sego-
na fase en el procés de
venda, hauria volgut
,,llan~ar un missatge de
tranquiHitat absoluta,,
a les Illes, conscient de
les ,retic6ncies,, que
desperta entre l’empre-
sariat de Catalunya i
de les Balears.

L’Executiu illenc ja
expressa la seva preo-
cupació per la possibili-
tat que si finalment
Iberia adquirís Spanair
optas per aplicar-hi
una ,estrategia centra-
lista,, que podría bene-
ficiar Madrid i restar
connexions a les Illes
Balears.
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