
Serveis Plus
Serveis de contractació opcional

de Turisme Garrotxa

T’interessa?

Truca’ns o escriu-nos a:
Tel. 972 27 16 00 info@turismegarrotxa.com
Av. Onze de Setembre, 16, Olot www.turismegarrotxa.com

Servei d’Innovació i 
Producte

• Sigues més competitiu, dona 
un plus a la teva empresa.

• Acompanyament persona-
litzat.

• Inclou 1 Club del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona.

Mapa turístic de la 
Garrotxa i d’Olot
• Posa’t a la butxaca de tots 

els turistes!

• Donaràs a conèixer la teva 
empresa amb el seu nom, 
telèfon i també la localitza-
ció.

• Suma’t als més de 130 esta-
bliments que ja hi apareixen!

Publicitat a la guia 
Tot Garrotxa
• Alia’t amb les millors rutes 

per descobrir la Garrotxa!

• Situa’t al costat de con-
tinguts molt valorats pels 
visitants.

• Fes marca: alia el nom de la 
teva empresa amb el d’una 
publicació de qualitat.

Publicitat a
turismegarrotxa.com

• Sigues més visible al web 
que consulten tots els visi-
tants de la Garrotxa!

• Posa’t al costat dels con-
tinguts que interessen a to-
thom: itineraris, Parc Natural, 
agenda d’actes...

Publicitat a
itinerannia.net

• Promociona’t al web espe-
cialitzat en rutes a peu per 
la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt 
Empordà.

• Situa’t a un clic de persones 
interessades en el sende-
risme i el turisme actiu en 
general.

Ús de la plataforma 
de venda d’entrades

• Posa a la venda les teves 
visites guiades a través d’un 
sistema segur i fiable.

• Si ho desitges, configura el 
teu TPV virtual i rep direc-
tament els ingressos al teu 
compte corrent (80 € + 21% IVA, 
pagament únic a Koobin).

350 € / any + 21% IVA
Preus especials per a grups empresarials. 75 € / edició + 21% IVA A partir de 180 € + 21% IVA

A partir de 5 € / mes + 21% IVA

A partir de 10 € / mes + 21% IVA Sense cost.

Clica aquí per a més informació. Clica aquí per a més informació. Clica aquí per a més informació.

Clica aquí per a més informació.
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