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• INTRODUCCIÓ.
L’ADEM Hagut de canviar substancialment el calendari d'activitats programades per la mateixa Associació d'aquest any 2020
degut a la excepcionalitat de la pandèmia causada per la COVID19. Aquests canvis han obligar a suspendre per una part
activitats organitzades a peu de carrer, col·loquis i formacions. Però a l’hora ha obligat a re-inventar-se en dissenyar i participar
en diverses campanyes de promoció del sector comercial i de la reactivació del turisme que visita Castell Platja d’Aro i S’Agaró,
i fent especial menció en la divulgació de la informació de qualitat tramesa als seus associats pel que fa a la COVID19. Tant en
temes de protecció com de les ajudes i subvencions disponibles.
L’ADEM forma part del Consell Local de Desenvolupament
Econòmic de Castell Platja d'Aro i s'Agaró, de 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.

VOLUM D’ASSOCIATS
PER SECTORS
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A CONTINUACIÓ DESTAQUEM LES ACCIONS REALITZADES DURANT L’ANY 2020.
• GENER.
• CAMPANYA DE REBAIXES: A LES XXSS I RADIO
• CAMPANYA DE REBAIXES, PRINCIPALMENT PUBLICITEM LES
D'HIVERN. PER PROMOCIONAR LES REBAIXES DISSENYEM UNA
IMATGE QUE FEM SERVIR PER XARXES SOCIALS, I S'ENVIA EMAIL A TOTA LA NOSTRA BASE DE DADES.
• CAMPANYA ALS MITJANS DE RADIO.

• 30.01.2020 ESMORZAR DE FORQUILLA.
El dijous dia 30 de gener es fa el primer esmorzar
de forquilla de l’ADEM a l’Hotel NM Suites de
Platja d’Aro. Amb la participació del SR. MIKEL
CAMPS de la PIMEC.
TÍTOL DE LA PONÈNCIA : PROPOSTES DE PIMEC PER
A MILLORAR EL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA.
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• FEBRER.
• “PLATJA D’ARO IN LOVE 2020”

Activitats diferents a Castell d’Aro i Platja d’Aro; amb una gran participació
de public a les activitats que es varen portar a terme tot aquell cap de
setmana, i sempre vinculats, amb la Cultura. Combinant-ho amb Menús
“Romàntics” en 7 restaurants del municipi.
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• MARÇ.
• 7 I 8 DE MARÇ, BOTIGA AL CARRER.
-Plantada de “jocs gegants” per als més petits de la casa,
-Música Dj, XTRAFM
Activitats ubicades al carrer Pineda del Mar
Hashtag a les XXSS: #botigacarrerpda

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 les
facilitats per emprovar-se la roba i poder pagar amb targeta
de crèdit i tenir coneixement de la ubicació concreta de cada
comerç.
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.
•M a n t e l l a m b i m a t g e
corporativa.
•B o s s e s a m b i m a t g e
corporativa.
•Publicitat de l’esdeveniment.
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•

13 DE MARÇ.
•

Comença el confinament per la COVID19. L’ADEM entra en aquesta situació amb la ferma decisió de
donar el màxim servei als Associats.

•

Dossier COVID19-ADEM MARÇ-JUNY
Des de l'ADEM s'ha fet un seguiment exhaustiu de les notícies i esdeveniments que ha comportat
aquesta crisi del Coronavirus - COVID19 tant en l'àmbit de la web i de xarxes socials, com dels
mitjans off-line.
Des del dia 9 de març es va posar en funcionament una secció expressa per la Covid-19 amb l'adreça
web:
www.adem.cat/covid19
Publicant ja les darreres informacions sobre aquesta crisi fins al
dia d'avui a 8 de juliol. Han estat 4 mesos de publicacions
ininterrompudes dia a dia. Amb més de 77 notícies publicades.
El 15 d'abril es va crear un directori de Subvencions/ajudes per
oferir aquesta informació als associats de l'ADEM. S'han publicat
30 notícies i enllaços d'interès relacionats amb temes
econòmics.
Amb l'adreça web: www.adem.cat/ajudes.
EN TOTAL 97 Notícies publicades.
Això a fet multiplicar per quatre el trànsit de la web, cosa que ha
ocasionat la contractació de més amplada de banda i serveis addicionals com també certificat segur
per al domini principal, hi ha hagut una mitja de 2.000 visites úniques per setmana i un servei +500
pàgines servides per dia. Passant de servir uns 3-5Gb/mes a més 14 Gb/mes.
Pel que fa a les xarxes socials, l'increment de publicacions també s'ha multiplicat per quatre
preferentment en el Facebook i gairebé duplicat a l'Instagram. El canal de vídeo de YouTube també
ha augmentat en la mesura que s'han publicat diversos vídeos, tant de promoció de noves
campanyes de reactivació com de difusió de la mateixa ADEM.

REACTIVA’T
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•

Des de l'ADEM hem participat en les següents
Campanyes de promoció i difusió de producció
pròpia.
- Vídeo Reactiva't Producció pròpia.
Realització de dos vídeos per les xarxes socials
entre el mes d'abril i finals de maig.
-Vídeo Tots junts! Producció pròpia.
Realització d'un vídeo per les xarxes socials
entre el finals d'abril i finals de maig.
-Vídeo t'Esperem! Producció pròpia.
Vídeo per les xarxes socials, mes de Juny.
-Campanya Portes obertes! Producció pròpia.
Realització de vídeo i disseny corporatiu de la campanya per les xarxes socials entre el finals d'abril i
finals de juliol.
Vídeos institucionals: 3
•També s'ha participat de manera activa en campanyes
externes de diferents institucions públiques.
Campanya Ajudem-nos! Producció Diputació de
Girona. Inclusió en tots els vídeos de producció pròpia del
logos d’aquesta.
Campanya Punt Blanc PUNT BLANC és una iniciativa de
la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols amb
col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro-, de
l’Associació d’Empresaris de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró
(ADEM)-. Un segell nascut a partir de la necessitat de
donar confiança i seguretat als consumidors: +45
ASSOCIATS adherits.
Difusió de la campanya "Sóc Empordà" dels
Consells comarcals de l'Alt i Baix Empordà.
Difusió de les campanyes “Tornem-hi" i de
la “Les petites grans coses” de l’Ajuntament
de Castell Platja d’Aro.
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•CAMPANYA “PORTES OBERTES”
‘Platja d’Aro Portes Obertes’ comença dimecres dia 20 de
maig i s'allarga fins a finals d’agost.
Un cop superada la pitjor fase de la pandèmia, la tornada
a la normalitat comença a ser una realitat, també en el
turisme, un dels grans motors econòmics del nostre país.

‘Platja d’Aro Portes Obertes’ és una iniciativa
pionera en el panorama turístic català, que serà
possible gràcies a la tasca realitzada per l’AdEM.
L’entitat, que treballa al municipi des de fa 40 anys,
ha aconseguit crear una campanya sòlida i atractiva
a partir del consens de la pràctica totalitat del teixit
comercial i empresarial de la població, una fita
inèdita en el sector turístic al nostre territori.
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• S'han portat a terme altres accions: Com la de fer enquestes entre Associats sobre la qüestió de la crisi de la
Covid-19, si han assolit ajudes o subvencions, en quins paràmetres ha minvat el volum de facturació, i altres
qüestions. La participació ha estat bona, però no del tot com voldríem haver desitjat, doncs no ha passat del
40% aquesta.
També s'ha posat a l'abast dels associats kits de protecció, EPIS i productes de desinfecció a preus més
avantatjosos.
S'han fet reunions virtuals amb les autoritats locals, i participat en seminaris web i videoconferències de tota
mena, sempre per tenir de primera mà i de fonts contrastades, la informació vital per oferir-la als Associats.
Enviament cada 7-10 dies de newsletters als Associats amb les darreres noticies.

· Memòria ADEM 2020 ·

Associació d’Empresaris
Castell · Platja d’Aro i s’Agaró
www.adem.cat
Correu-e: adem@adem.cat

MEMÒRIA ANY 2020

• Resúm de la feina feta durant la COVID19 fins el mes de setembre 2020.
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SETEMBRE. 11, 12 i 13 de setembre. BOTIGA AL CARRER.
•20 anys de Botiga al Carrer!
Una botiga al carrer marcada per la singularitat del
moment, i feta amb totes les mesures de protecció que
requeria el moment. Es porta a terme un Súper sorteig
a les XXSS. amb 1.000€ de premis. La Participació per
part del públic tant a nivell de XXSS com a nivell de
carrer és excel·lent. Hi participen més de 45 comerços
del municipi.
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En el moment de redactar aquesta memòria -Novembre 2020- S’està preparant el

“Platja d’Aro NADAL* Shopping 2020”
• PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS I WEB

o Facebook
▪ 4.680 fans a la pàgina. a 3 de novembre 2020 (+400)
▪ Seguim generant una mitja de més de 800 publicacions/any
Amb
una mitja de lectura de 453 persones d’abast diari .El pics màxims de més 30K d’abast.
o
o Instagram 2020
▪ https://www.instagram.com/empresaris_platjadaro/
▪ Hem augmentat respecte l’any anterior en 1.520 els seguidors, ara en tenim 3.717

o Canal de YouTube des del novembre 2016
▪ https://www.youtube.com/channel/UCUD57g3pPl3tC1t04PXsMNQ
La
Web
s’actualitza amb cada acció de l’ADEM
o
▪ Llistat dels esdeveniments anuals de l’Associació des del 5/2012.
▪ Amb una mitjana de 200 visites diàries (2020)
o Les fotos de totes les activitats organitzades de l’ADEM al Flickr
▪ https://www.flickr.com/photos/aecps/albums
▪ I a la Mateixa Web de l’ADEM

• NEWSLETTERS
o Es fan 18 newsletters en el 2020 fins al més de setembre de l’ADEM, s’envien a uns 1.200
comptes de e-mail. de la base de dades generica i a 192 dels Associats.
o Aquest també s’ha fet servir el canal de e-mail-directe per accions de notificacions puntuals als
Associats.
• DIFUSIÓ I CAMPANYES PUBLICITÀRIES.

Durant tot l'any 2020, s'han efectuat campanyes i accions publicitàries en diferents mitjans Com poden ser:
Catalunya Ràdio, RAC1, Ser Cat, EL Punt Avui, Diari de Girona.

• I a les XXSS de FACEBOOK i INSTAGRAM.superant gairebé a les 150.000 vistes.
• ADEM té representació en les següents organitzacions:
• Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols.
•

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.
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