DESPATX LLORET TURISME
Març de 2021
Pla de Transformació Digital (dilluns/dimarts/dijous/divendres)
02/03 – Coordinació de la sessió fotogràfica de la marca de roba Mango
Teens als Jardins de Santa Clotilde.
03/03 – Reunió amb les destinacions de l’Alianza de Municipios Líderes
en Sol y Playa a Madrid.
04/03 – Participació en una taula rodona de destinacions turístiques de
la jornada “Nuevos paradigmas competitivos en los destinos de sol y
playa” organitzada per Exceltur a Madrid.
04/03 – Assistència a la reunió de coordinadors de turisme familiar de
l’Agència Catalana de Turisme (virtual).
05/03 – Assistència a la jornada “Spain Country Briefing 2021: Análisis
de la demanda turística en el mercado alemán” de Turespaña en el
marc de la fira ITB (virtual).
05/03 – Participació en el rodatge del vídeo MICE del Costa Brava
Girona Convention Bureau als Jardins de Santa Clotilde.
05/03 – Presentació de l’estratègia Smart de la Lloret de Mar a la
Jornada SmartTown Calonge (virtual).
08/03 – Celebració en sessió ordinària del Consell d’Administració de
la societat municipal Lloret Futur SA (virtual).
09-12/04 – Participació virtual a la Fira ITB de Berlin.
09-11/03 – Coordinació del rodatge d’un anunci per a campanya
mundial d’una marca automobilística a cala Sa Boadella.
10/03 – Constitució i primera reunió de la Taula de Treball de Turisme
Familiar de Lloret de Mar (virtual).
11/03 – Participació en el networking de l’agència espanyola Booking
Fax organitzat pel club Salut i Benestar del Patronat de Turisme Girona
Costa Brava (virtual).

11/03 – Participació en la 2a Comissió de Seguiment de Lloret de Mar
DTI amb l’equip de Red.es (virtual).
12/03 – Coordinació de la sessió fotogràfica de la marca de roba
francesa “Gemmo” a la Platja de Santa Cristina.
14/03 – Coordinació de la sessió fotogràfica de l’editorial Twin
Magazine a la Platja de Santa Cristina.
16/03 – Assistència a la segona sessió “Declaració de despeses
beneficiaris projecte” d’Interreg Sudoe (virtual).
16/03 – Assistència a la roda de premsa virtual del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona per mitjans del Sud de França (virtual).
16/03 – Entrevista sobre les perspectives turístiques a Cadena SER a
Girona.
16–18/03 – Participació presencial a la Fira MITT de Moscou.
16/03 - Participació en el networking organitzat pel Patronat de
Turisme Girona Costa Brava entre els membres del club de Salut i
Benestar i els de la Ruta del vi a Púbol.
16/03 – Celebració en sessió extraordinària del Consell d’Administració
de la societat municipal Lloret Futur SA (virtual).
17/03 – Participació en la primera sessió de KIDSCluster per al foment
dels hàbits saludables en família (virtual).
18/03 – Junta Directiva del Lloret Convention Bureau (virtual).
17-19/03 – Participació a l’European Cities Marketing International
Conference & General Assembly (virtual).
21/03 – Coordinació de la sessió fotogràfica per la marca de roba
Mango Woman a la cala Sa Boadella.
22/03 – Assistència al eSports Barcelona Congress (virtual).
23/03 – Assistència a la presentació de l’estudi Meetings & Sports de
l’Agència Catalana de Turisme (virtual).
23/03 – Participació en el debat sobre turisme organitzat per Fitel
Televisión a l’hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar.

24/03 – Participació en el programa de ràdio El Far de La Xarxa.
24/03 – Participació en el WS IMF Destinos de mercat nacional a
Madrid.
25/03 – Participació en el WS IMF Corporativo de mercat nacional a
Madrid.
25/03 – Participació en la Trobada mensual d’Oficines de Turisme de la
Xarxa de Catalunya “Situació post COVID” (virtual).
25/03 – Participació en la reunió del Comitè Científic de la Ruta Europea
de Jardins Històrics (virtual).
25-26/03 – Participació en el WS multiproducte i MICE de mercat
francès organitzat pel Patronat de Turisme Girona Costa Brava
(virtual).
26/03 – Participació en la segona sessió de KIDSCluster per al foment
dels hàbits saludables en família (virtual).
29/03 – Coordinació del rodatge del vídeo d’OGL Meetings a Lloret de
Mar.
28-31/03 – Organització del blogtrip de segment familiar “Los Viajes
de Quim y Elena” a Lloret de Mar.

