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La guia de les millors experiències prepara una
nova edició de la guia Mapilife Reus per aquest abril
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Les 10 millors experiències de Reus

Les 15 millors experiències de la Costa Daurada

Comerços de qualitat, tradicionals i gourmet

Serveis útils, transport i professionals

Els millors restaurants locals

Ruta de les millors tapes

Cuina internacional

Ruta del Vermut

Terrasses i bars

Vida nocturna
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grans marques 
de la ciutat CLASSIFICACIÓ 

VÀLIDA 2 ANYS
TEMP 2019-20
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ADREÇADA A TURISTES I LOCALS    
Mapilife és una eina útil tant pels que visiten 
per primera vegada la ciutat com per tots 
aquells d’aquí que volen redescobrir-la. 

UNA GUIA VISUAL I PRÀCTICA

No es tracta del típic mapa turístic, 
prioritzem un disseny original i una guia 
amb idees, recomanacions i consells útils: 
el millor de la city, a la teva butxaca!

FEM XARXA A LA COSTA DAURADA

Un mapa és una finestra al món, 
agrupem les millors experiències del 
territori en una mateixa plataforma per 
crear sinèrgies positives entre elles i 
potenciar la nostra destinació.

SELECCIÓ TOP I VARIADA

Només promocionem experiències de 
qualitat contrastada, originals i 
representatives de la ciutat. Selecció del 
millor de cada sector amb idees per a 
tots els públics, edats i moments.

LA GUIA DE VIATGE DE REUS  

Disponible de franc als hotels, el nostre 
mapa amb recomanacions s’ha 
consolidat com la primera guia turística i 
privada de la ciutat. 

ARRELADA A LA CIUTAT

Som d’aquí, estimem la Costa Daurada i 
volem apujar el nivell del sector turístic 
tot promocionant només experiències 
de qualitat, representatives i amb 
valors.
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Més punts de distribució que mai
Després d’aquests anys sabem quina quantitat de mapes calen 

i quins punts són els més efectius. Completament gratuïta, la 

guia es trobarà en un centenar de llocs a Reus i en desenes de 

punts més arreu de tota la Costa Daurada.

Nosaltres fem la distribució en hotels i punts estratègics. 

Recordar que totes les empreses participants tindran guies 

ilimitades per repartir i poden ser punt de distribució. 

Més guies que mai
L’experiència ens permet calcular el tiratge adequat per 

subministrar tots els punts de distribució durant 2 anys. 

Fa dos anys, vam imprimir un total de 28.000 mapes (20K + 8K) 

en dues edicions. La nova edició tindrà un tiratge de 40.000. 

Per millorar la visibilitat i guanyar visites al web, creerem 

contingut de qualitat i original, a l’estil Time Out, i material 

promocional, com nous dispensadors, posters, enganxines...

Nova web amb mapa virtual i directori
Aquest febrer estrenem nova web amb molt de potencial: 

Tot el contingut del mapa digitalitzat, ampliat i amb idiomes. 

Experiències en un mapa virtual, geolocalitzades i en un 

directori, on cada empresa comptarà amb la seva pròpia fitxa 

amb tota la informació: descripció, fotos, contacte, horari...

PRESENTACIÓ OFICIAL

NOVETATS

Tots els hotels de Reus
A la Capsa Gaudí
Oficines de turisme Costa Daurada
A la flota de 50 taxis de Reus
Aeroport de Reus
Experiències seleccionades 
Empreses de lloguer de cotxes
Apartaments turístics...
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SERVEIS

www.mapilife.com

Serveis inclosos per a totes les experiències seleccionades:

Experiència seleccionada durant dues temporades: 2019-2020. 
Present entre les grans marques de la ciutat i demarcació.
Ubicació en el mapa + descripció + contacte.
Exclusivitat en el teu sector.
Punt de distribució i guies il·limitades per repartir.
Retroalimentació a les xarxes.
NOU: Fitxa online al nou web + geolocalitzador + traduccions web.

EXTRES / Serveis puntuals i personalitzats: 

Experiència destacada en la guia de paper.
Fitxa premium al nou web + SEO + Destacat
Sessió fotogràfica pensada pel nou web i xarxes.
Articles originals, traduccions i anuncis a xarxes.
Suport puntual en redacció, màrqueting online i disseny. 
Organitzem sortejos o promocions conjuntament.
Anunciem esdeveniments a través del blog i xarxes.  

FES MARCA: fem xarxa amb les experiències de qualitat de la Costa Daurada

GUANYA TEMPS: ens fem càrrec del contingut, el disseny i la distribució.

RESPONSABILITAT: apostem per un turisme responsable i sostenible.

SERVEI EXTRA: ofereix la guia i el mapa de Reus als teus clients.

PROJECTE DE CIUTAT: fem realitat una guia de capital europea, feta aquí. 

SENSE INTERMEDIARIS: oferim comunicació directa i productiva.

MÉS CLIENTS: arriba a un nou públic d’una manera efectiva i constant.

BENEFICIS

60K 25K 20K
Calculem que la teva marca -entre la guia, web i xarxes- tindrà 

un impacte de més de 100K: arribaras a més de 100.000 persones 
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