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• INTRODUCCIÓ 

En l'any 2017 no s'han produït canvis en la composició de la Junta, fet que dóna una estabilitat al 
govern de l'Associació i alhora referma els vincles entre els membres de la mateixa. 
L'Associació segueix el calendari d'activitats programades per la mateixa Associació i també 
participa de forma activa en les activitats de l'Ajuntament de la població, ja que des d'aquest 
any 2017 forma part del Consell Local de Desenvolupament Econòmic de Castell Platja d'Aro i 
s'Agaró, figura que ha creat l'àrea de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro 
i s'Agaró. Obtenint d'aquesta manera la informació de primera mà respecte a totes les accions de 
promoció econòmica que estan en l'agenda de Castell Platja d'Aro i s’Agaró. 

A CONTINUACIÓ DESTAQUEN LES ACCIONS REALITZADES DURANT AQUEST ANY 2017: 

• PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS  
o Facebook 

▪ Més de 43250 fans a la pàgina.  
▪ Seguim generant una mitja de 800 publicacions/any 
▪ Amb una mitja de lectura de 230 persones d’abast diari. 

• El pic maxim va ser el 15 de juny amb +3000 persones d’abast 
o Instagram 2017 

▪ https://www.instagram.com/empresaris_platjadaro/ 
▪ 459 Fotos Penjades i 882 seguidores 
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o Canal de YouTube des del novembre 2106 
▪ https://www.youtube.com/channel/UCUD57g3pPl3tC1t04PXsMNQ 

o La nova Web es realitza amb format “Responsive” i funciona sobre 
Wordpress 

▪ Llistat dels esdeveniments anuals de l’Associació des del 5/2012. 
▪ Amb una mitjana de 85 visites diàries (2017) 

o Albuns de fotos de totes les activitats orgnitzades de l’ADEM al Flickr 
▪ https://www.flickr.com/photos/aecps/albums 

• NEWSLETTERS 

o Es fan newsletters per cada activitat general de l’ADEM s’envien a uns 
1.053 comptes de mail. Cal remarcar, que cada vegada que es porta a terme, es 
donen de baixa unes 10-15 comptes de mail. 

o Un total de 16 newsletters a la base dels Associats amb les news de Platja 
d’Aro i també del newsleter de INFOVIC. 
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• REBAIXES 
 

Campanya de rebaixes, principalment publicitem les d’hivern. Per promocionar les rebaixes 
dissenyem una imatge que fem servir per xarxes socials, i enviem mail a tota la nostra base de 
dades. 

 
•  14 FEBRER, DIA DELS ENAMORATS 

Aquest any 2017 s’ha portat a terme una campanya al Facebook, web i newslwetter 
general de les diferents promocions que ens han fet arribar els nostres associats. 
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• CARNAVAL 2017 
 
Es participa en la difusió del Carnaval 2017, per celebrar el seu 40è. Aniversari. Es crea una 
ambientació als locals Associats amb globus i altres ornaments. 

•  BOTIGA AL CARRER. 4 i 5 de març / 2 i 3 de setembre 2017 

La Botiga al Carrer es fa dos cops a l’any durant tot el cap de setmana, davant de cada 
establiment i l’espai disponible és el de la façana, amb aquest sistema donem  al 
visitant facilitats per emprovar-se la roba i poder pagar amb targeta de crèdit i 
tenir coneixement de  la ubicació concreta de cada comerç. 
Es fan diversos tipus d’imatges per les xarxes socials a partir de la imatge general 
que enviem als associats i pot triar la que més li agradi per fer la seva difusió. 
Per muntar aquest esdeveniment i donar una imatge unificada i acurada de l’acte 
facilitem als nostres participants: 

• Servei de taules. Lliurament i recollida porta a porta, d’aquesta manera tothom 
té les taules de les mateixes dimensions. 

• Mantell amb imatge corporativa. 
• Bosses amb imatge corporativa. 
• Publicitat de l’esdeveniment. 
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Imatges de la Botiga al carrer 2017 

 

Bosses per als associats. 
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• SETMANA DEL COMERÇ 2017 
 
Durant la setmana del Comerç es va portar a terme un coloqui/debat en l’auditori Jordi 
Comas de l’Hotel Costa Brav 

• Campanya de dinamització comercial del Dia del Pare 

Es varen entregar als comerços Associats un kit d’ambientació (tot fet en sabó) 
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• CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL DIA DE SANT JORDI 2107 

 

• CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL DEL DIA DE LA MARE 2017 
“SER MARE ÉS UN REGAL” 

Es realitza un concurs d'Instagram sobre el tema  
"Loves Dates" i s'ambienta les zones comercials  
amb globus. 
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•  V EDICIO DEL MAGIC NIGHT. 

 
E l M á g i c N i g h t j a 
podem dir que s’ha 
consolidat com una nit 
màgica al nostre centre 
comercial. L’atracció de 
veure 40 mags repartits 
p e r t o t e l c e n t r e 
comercial i el Passeig 
Marítim de Platja d’Aro 
i els espectacles de tres 
bandes de timbalers i 
batucaires, fan que 
sigui molt atractiu per 
tots els públics i que 
gaudeixin petits i grans. 

L’activitat es 
desenvolupa de 20:00 a 

24:00 hores  a dues zones del municipi. S’instal·len 8 escenaris, 4 al Passeig del Mar i 4 
Centre Comercial d’aquesta manera hi ha un punt fix de màgia mentre la resta de 
mags són itinerants pels bars, terrasses i carrers fent màgia. 
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Per completar s’han contractat tres grups de timbalers, de tal manera que mentre els 
mags estan al Passeig Marítim al centre hi ha els  timbalers i quan els timbalers arriben 
ala Passeig de Mar els Mags passen al centre. 

Totes les fotos es poden consultar al FLickr de l’ADEM:  
https://www.flickr.com/photos/aecps/albums 
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• CAMPANYES DE TARDOR 

Es dissenyen les campanyes de “La Tardor és MÉS “ amb la nova imatge corporativa  
i la del “Black Friday” 
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• VII SOPAR DE TARDOR 
 

L’objectiu es l’atorgament dels premis “Sopar de Tardor” son els “Moniato” -Vincle amb 
ciutat-, “Castanya” -Difusió del nom de Platja d’Aro-, “Panellet” -entitat socio/benefica 
de la població-.  I aquest any 2017 s'hi incorpora el nou premi "Bolet" que ve a premiar 
l’Emprenedoria. 
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• 17 DE NOVEMBRE “RETAIL TOUR A BARCELONA” 
  Les fotos es poden veure a: 
  https://www.flickr.com/photos/aecps/sets/72157666468075309 

• 29 de NOVEMBRE: VIATGE DE PROSPECCIÓ COMERCIAL A ROMA  
Conjuntament amb l’Ajuntament Àrea de Promoció Econòmica, durant el mes de novembre. És 
un viatge on predomina el coneixement de locals i la interacció entre els associats. Cada 
participant es paga el seu viatge. 
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• CARD COSTA BRAVA 
 

La “Card Costa Brava” és un sistema de fidelització 
desenvolupat que ha adoptat  l’Associació d’Empresaris 
Castell·Platja d’Aro · S’Agaró, El funcionament és 
independent per cada comerç però serveix la mateixa 
targeta. El comerç aplicarà descomptes al client cada 
vegada que passi la targeta i li seran incorporats com a 
saldo en € virtuals per futures compres al mateix 
establiment. 

 

El client, a part dels descomptes per 
cada compra, es beneficiarà de totes 
les campanyes, sortejos i promocions 
que pugui fer el comerç, o per l’ADEN 

Aquest sistema de fidelització no és 
un projecte tancat al comerç, ja que 
es preveu que s'hi incorporin altres 
sectors vinculats a la cultura, 
h o s t a l e r i a , a p a r c a m e n t s , 
equipaments esportius, entre d'altres. 
D'aquesta manera, el client gaudirà 
d'avantatges i descomptes en serveis 
que s'ofereixin des d'altres punts de la 
ciutat. 
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• NADAL  2017 

L’ A D E N i l ’ à r e a  d e  Pr o m o c i ó 
Econòmica  de  l'Ajuntament  de  Castell-
Platja d'Aro vàrem   sortejar un cotxe 
Toyota model Aygo amb productes dels 
comerços locals. La campanya va estar 
oberta a tots els establiments del 
municipi amb la participació de més de 
100 establiments, entre ells, empreses 
de comerç, restauració, allotjament, 
oci, etc.  

Els establiments col·laboradors varen 
tenir presencia a les xarxes socials, 
web   i  publicitat a través de premsa, 
ràdio, TV local i xarxes socials. 

• ALTRES ACTIVITATS PORTADES A TERME PER L’ADEM AL 2017 

• AGM / ERASMUS 2018 
En el mes de febrer del 2017, es porten a terme els primers contactes per a  celebrar a Platja 
d’Aro la AGM (Anual General Meeting) d’ERASMUS, per l’any 2018. 

• Qui és ESN? 
L’Erasmus Student Network (ESN) és l’associació d’estudiants d’intercanvi més gran d’Europa. 
És present a més de 500 institucions superiors a 40 països d’Europa. Hi col·laboren uns 15.000 
voluntaris i dóna servei a més de 200.000 estudiants cada any.  
 
L’associó és sense ànim de lucre, formada íntegrament per voluntaris i vetlla pels interessos 
dels estudiants d’intercanvi i el desenvolupament de programes de mobilitat estudiantil a 
través de la seva presència al European Youth Forum. Al nivell més proper a l’estudiant, busca 
enriquir l’experiència educativa internacional per mitjà de la realització de nombroses 
activitats culturals, lúdiques i socials que faciliten la integració dels estudiants d’intercanvi a 
la seva cultura t’acollida. Compta amb el suport de les agències educatives nacionals (a 
Espanya el SEPIE) i de la pròpia Comissió Europea.  

• Què és l’AGM? 
L’Annual General Meeting és l’assemblea general anual de l’associació a escala europea. Cada 
anys es celebra a una ciutat diferent (abril 2017 a Berlin) i durant l’esdeveniment s’escull la 
seu per l’any següent entre diverses candidates. 
 
Hi acudeixen representants de totes les secciones locals, nivells nacionals i internacional. A 
més, en cas de celebrar-se a  Platja d’Aro, s’hauria de sumar un important nombre de 
membres d’ESN Espanya en qualitat d’Staff. En total, el nombre final d’assistents 
rondaria els 800. 
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Finalment i un cop fetes les votacions per triar les diferents ciutats candidates al AGM/ESN 
Platja és escollida, I se celebra els dies 15-18 de març del 2018. 
 

 

•

• Continuem fent els esmorzars de forquilla amb els nostres Associats 
mensualment amb Empresaris i Socis d’altres localitats.  

• Seguim en els projectes Europeus TNL MOBILITY 

• Rebem partitipants de la ciutat de Lünen i Marburg (DE) 
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• L’ADEM tenin representació en les següents organitzacions: 
• PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) 

• Al Consell Local de Desenvolupament Econòmic de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró 

• Participem al Pla Director d’Equipaments de l’Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i 
S'Agaró 

• Cambra de Comerç de Palamós 

• Diputació de Girona 

• ACCIONS NO REALITZADES PERÒ SI PROGRAMADES. 

 MISS WORLD SPAIN  (COLABORACIÓ) 

 WELCOME-PACK (Idea inicial de l’ADEM, finalitzada per l’Ajuntament al 2108) 

 RASCA-RASCA 

 PLATJA D’ARO SALUT 

 MOONLIGHT-FULL MOON 2017 

 LA TARDOR ES MÉS. (Disseny inicial de campanya i a xarxes socials, no es fa) 

 BLACK FRIDAY (Disseny inicial de campanya i a xarxes socials, no es fa) 

 PLATJA D’ART Setembre 2017 

www.adem.cat 

· Platja d’Aro, març 2018 ·
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