
 Costa Daurada
mapilife

SALOU

SHOPPING SALOU
UNEIX ESFORÇOS AMB L’ASSOCIACIÓ

Per participar en la nova edició o per a més informació:
mapilife.com / marc@mapilife.com / 677 04 55 22i

+200
MÉS PUNTS DE

DISTRIBUCIÓ

També repartim en desenes de llocs estratègics arreu de tota la Costa Daurada. 
Cada any augmentem la distribució i enguany l’objectiu és superar els 200 punts.  

50K 

REPARTIREM

50.000 GUIES

Aquest estiu estrenem la 4 edició de Mapilife Salou 
i amb el suport de Shopping Salou volem ser més 
visibles i efectius que mai. Repartirem 50.000 
mapes arreu de la ciutat i la Costa Daurada. 
Per experiència, concepte i implantació, 
Mapilife se situa com la primera 
guia turística de Salou.

20K
25K

38K

50K

2015     2017  2018  2019

Les 10 millors experiències de Salou

Les 15 millors experiències de la Costa Daurada

Comerços de qualitat, tradicionals i gourmet

Serveis útils, transport i professionals

Els millors restaurants locals i cuina internacional 

Ruta de les millors tapes, terrasses i bars

Així com tota la informació útil...

50
SELECCIÓ DE LES

 

grans marques 
de la ciutat

Hotels i càmpings de Salou
Oficines de turisme
Taxis de Salou
Al comerç local
Cotxes de lloguer
Apartaments turístics
Experiències seleccionades 
 

PRINCIPALS PUNTS DE
DISTRIBUCIÓ A SALOU

(Veure tot el llistat 
de l’estiu passat al 
web mapilife.com)

FASE DE SELECCIÓ: ABRIL - MAIG
Actualment, en cerca de nous reclams i millores del disseny.
En cada edició actualitzem la selecció de les experiències, 
apostant per qualitat i la varietat. Treballem per una selecció 
de valor afegir i representativa de la ciutat i de la Costa Daurada.

ESTRENEM NOVA GUIA: 30 DE MAIG
L’estiu comença amb Mapilife, aquesta temporada repartirem
més que mai: 50 mil mapes en més de 200 punts de distribució.

PROMOCIÓ ONLINE: TOT L’ESTIU
Un mapa que també es podrà descarregar online i que promourà
les experiències a través d’articles i de les xarxes socials. 

MAPILIFE SUMA AMB SHOPPING SALOU
Sempre hem defensat el comerç local i de qualitat en la nostra selecció. 
Ara ho farem plegats amb nous espais ben visibles, com la contraportada.

PRIORITAT ALS ASSOCIATS
Mapilife Salou es basa en recomanacions variades i útils pel visitant. 
Si saps d’una experiència única, ofereixes un producte de qualitat o 
ets la referència en el teu sector: Volem promocionar-te a la guia 
Mapilife d’aquest estiu entre les grans marques de la ciutat. 

ALTRES SERVEIS: 
Descomptes pels associats que vulguin participar al nou mapa.
Promoció online i retroalimentació a xarxes socials.
Mapes i guies il·limitades per repartir.
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