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ESPAI PROMOCIONAL: INSTANTÀNIA GIRONA LOGÍSTICA 

 
 
Logística: Dades bàsiques comarques gironines per a la promoció davant 
organitzacions, empresaris, emprenedors, inversors i visitants estatals o 
estrangers 

 

Objectiu: 

Realitzar un recull digital/audiovisual per a la promoció comercial de les comarques 
gironines com a centre logístic del mediterrani sud. Es pretén obtenir informació de les 
possibilitats logístiques de la demarcació via un recull sintètic, actualitzat i visualment 
atractiu per presentar a organitzacions, empresaris, emprenedors, inversions i visitants 
estatals o estrangers.  

Es tractaria d’una radiografia bàsica que permetés fer-se una idea ràpida de les 
potencialitats logístiques del territori. Ara mateix no existeix cap tipus de publicació 
semblant, que sovint és reclamada per part d’inversors o delegacions de l’estat 
espanyol o estrangeres que ens visiten amb intenció de fer negocis. 

 

Formats: 

Es planteja que es pogués accedir a aquesta informació en tres formats diferents i 
complementaris: publicació escrita il·lustrada, plana web de ràpida actualització i 
documental de creació disponible a la xarxa. 

 

Opuscle imprès 

Publicació d’entre 10 i 12 pàgines, amb info gràfics i bones fotografies amb textos no 
gaire llargs, que se centrés en destacar les dades essencials i diferencials del territori 
gironí. Podria incloure codi QR que portés a la plana web, on hi hagués més 
informació i es pogués accedir a ampliar la informació de l’opuscle. 

Plana web 

Caldria incloure la informació de l’opuscle, però més aprofundida i detallada. Es 
podrien incloure links amb altres planes webs institucionals on trobar més detalls i 
informació directe.  

Audiovisual  

Un audiovisual amb les dades bàsiques, però molt centrat en la potencialitat 
logística/econòmica del territori, permetria fer una divulgació més atractiva, per a 
públics més amplis i fins i tot atraure inversors a través de la xarxa.  

 

Idiomes: 

És essencial que el projecte incorpori les màximes llengües estrangeres possibles. 
Indubtablement, l’anglès, el francès i el castellà. Altres llengües: xinès, rus... 

 


