
7é CONGRÉS MUNDIAL de Turisme de NeuNeu i Muntanya / La Massana-Andorrarra 

Internet al servei de la marca Andorra  

7é CONGRÉS MUNDIAL de e TurismeTu smee dededede Neuu i MuntanyaMuMu yaya La MassanaLa/ nana-AndorraAnAn



Internet al servei de la marca Andorra  

7é CONGRÉS MUNDIAL de e Turismee e de de NeuNeu u i i Muntanyaya ya / La Massanana-na-Andorrarra 

webbeb 



Internet al servei de la marca Andorra  

7é CONGRÉS MUNDIAL de e Turismee e de de NeuNeu u i i Muntanyaya ya / La Massanana-na-Andorrarra 

mmmicrositete 
c

rositic tmmmi
ccccclick&buy

te
uyuy 



Internet al servei de la marca Andorra  

7é CONGRÉS MUNDIAL de e Turismee e de de NeuNeu u i i Muntanyaya ya / La Massanana-na-Andorrarra 



Internet al servei de la marca Andorra  

7é CONGRÉS MUNDIAL de e Turismee e de de NeuNeu u i i Muntanya / La Massanana-na-Andorrarra 

Brand Destinació 

Productes 

ntanyayaya La MassanaLa/ 



Internet al servei de la marca Andorra  

7é CONGRÉS MUNDIAL de e Turismee e de de NeuNeu u i i Muntanyaya ya / La Massanana-na-Andorrarra 



Internet al servei de la marca Andorra  

7é CONGRÉS MUNDIAL de e Turismee e de de NeuNeu u i i Muntanyaya ya / La Massanana-na-Andorrarra 

Captació Experienciaia Fidelitzacióió 

Abans de la 
Visita  

Durant la 
Visita 

Després de la 
visita 

Planificar Gaudir Compartirtir 



Àrea 
geogràfica 

Època de 
l’any 
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Singles 

Joves Joves amb 
parella 
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fills petits 
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fills grans Maduresa 

VENTA SEGMENTADA DEL PRODUCTE “ANDORRA” 
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Abans de la 
Visita  

q Buscar informació 
q Contrastar-la a la xarxa 
q Consulta de dubtes: Contact Center 

 

              @ 
 
q Click & Buy:  
 
q Planificar el viatge: 

Ø Activitats 
Ø Aplicaciò SmartPhone/Web  
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Durant la 
Visita  

q Seguir Planning 
q Conèixer canvis noves activitats 
q Servei d’ajuda accessible: 

 
               

 
q Rebre informació local   
 
q Accedir a contingut sobre lloc d’interès: 
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Desprès de la 
Visita  

q Compartir l’experiència amb famiiars/amics 
 

q Àlbum de fotos/videos i comentaris 
 

q Valorar l’experiencia a Andorra (qüestionari 
Online o  per teléfon ) 



PLATAFORMA DE 
MITJANS 

PLATAFORMA DE MITJANS 

En definitiva… 

POTENCIAR LA 

RENDIBILITAT 

DE LA 

CAMPANYA 
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Intensitat Momentums Maximitzar Visibilitat 

@ 

Cobertura Freqüència Àrees Clau Dies claus 

Pautes 
d’actuació: 

Selecció 
de mitjans: 

! 

sostenir el missatge en el temps 



Projecció de la 
marca 

Brand  
Awareness i 

consideració 
1 

Aproximació estratègica basada en la combinació dels dos pilars de la 
tècnica del Brand-Response vs Click&Buy 

à Optimitzant la Inversión i buscant la màxima eficiència 

El coneixement del nou website d'Andorra és un accelerador qualitatiu per incrementar la adquisició 
de clientes mercès al efecte sinèrgic i multiplicador de les dos tècniques 

 

Resposta 
Directa 

Adquisició de 
clients 

2 + 
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POTENCIAL 
CLIENT 

 
 

 
 

• Focalitzades en 
adquisició de clients  
• Focalitzada en un 

màxim de 2 o 3 xarxes 
• Optimitzant el procés 

de adquisició
 

Afiliació CPA 

• Identificar potencials 
compradors 
• Incrementar les 

adquisicions amb el 
coneixement aportat 
per les campanyes 
CPA. 
 

Afiliació CPL 

• Generar tràfic de 
qualitat. 
• Definir l’òptim CPC per 

a  optimitzar el cost 
CPA. 
• Identificar tipologies 

de sites amb alts 
nivells  d’adquisició 
• Estratègia de 

retargeting 

POTENCIAL 
CLIENT

Campanyes de 
tràfic 

• Aplicar el coneixement 
de les campanyes CPC 
per identificar la 
tipologia de webs on 
focalitzar les campanyes 
CPM  

• Usar peces Rich media 
per optimitzar el CPC 

• Optimitzar campanyes 
per eCPC & eCPA 

Campanyes de 
Marca 

 
 

• Utilitzant tota la 
informació sobre l’ 

efectivitat en tipologia 
de sites, identificar 
partners estratègics 
per tancar acords a 
llarg  temps. 

Socis Estratègics 

                                                       Campanya a cercadors “Always on” + SEO       

Campanya llançament  

Campanyes tàctiques i ofertes  
Campanyes 

tàctiques i ofertes  
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emotions 



sensations 



experiences 
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GRÀCIES 

Betim Budzaku 
General Manager 
 
      +376 89 11 89 
        bbudzaku@andorraturisme.ad 
        bbudzaku.at 
        Betim Budzaku  
 


