
Serveis
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona



Promocions, fires i workshops

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona activa
les vies de promoció i comercialització dels productes
que ofereix la ciutat mitjançant la participació a fires,
promocions i workshops estatals, nacionals i
internacionals.



Relacions institucionals 
(fam trips, press trips, blog trips i influencers)

Acollida de professionals del turisme i de grups, tenint
en consideració els mercats d’on provenen.

S’ofereix a aquests sectors de la intermediació, la
premsa especialitzada i d’altres prescriptors, visites
guiades, així com material turístic que pugui
complimentar els seus coneixements.



Comunicació corporativa

• Campanyes de publicitat i de generació de marca.

• Accions a ràdio, TV, premsa escrita, suports digitals
i Google Ads.

• Edició i distribució de material.

• Promoció i comunicació des del web, a Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, Pinterest,
Issuu i al bloc Tarragona Experience.

https://www.tarragonaturisme.cat/
https://www.facebook.com/TarragonaTurisme
https://twitter.com/tgnturisme
https://www.instagram.com/tarragonaturisme
https://twitter.com/tgnturisme
https://www.linkedin.com/company/tgnturisme
https://www.pinterest.es/tarragonaturisme
https://issuu.com/tgnturisme
https://www.tarragonaexperience.com/


Especialització de la destinació
Dinamització d'activitats i experiències 
organitzades

• Potenciació d’experiències a viure a Tarragona i 
divulgació de la nostra història mitjançant aquestes 
experiències, tot posicionant la marca Història Viva.

• Potenciació també de la gastronomia com un dels
motors econòmics de la ciutat col·laborant amb les
iniciatives gastronòmiques de col·lectius de
Tarragona.



Creuers

Col·laboració amb l’Autoritat Portuària de
Tarragona per posicionar la ciutat com una
immillorable opció al Mediterrani.



Negocis i congressos

Assessorament i col·laboració des del Tarragona
Convention Bureau (TCB), l’oficina de Congressos de
Tarragona, en l’organització de congressos i jornades.

El TCB canalitza la relació comercial entre els
promotors de congressos i les empreses de servei
associades.

https://www.tarragonaturisme.cat/ca/negocis-i-congressos


Tarragona Film Office

Davant del gran potencial del terme municipal de
Tarragona, la Tarragona Film Office dona suport a la
indústria audiovisual, oferint assistència en la recerca
de localitzacions de rodatge i en la tramitació dels
permisos, coordinació dels diferents serveis
municipals necessaris i assistència en la logística de
la producció.

https://www.tarragonaturisme.cat/ca/tarragona-film-office


Oficina de turisme

L’oficina de turisme del Patronat Municipal de Turisme
de Tarragona ofereix una atenció personalitzada sobre
informació turística, tot contribuint a l'acollida del
visitant.

https://www.tarragonaturisme.cat/ca/oficina-de-turisme/oficina-municipal-de-turisme


Espai turisme

Un espai dedicat al món del turisme on s’hi duen a
terme exposicions, rodes de premsa, presentacions,
xerrades, conferències, tallers d’aprenentatge,
formació turística especialitzada i activitats de
divulgació històrica, entre molts altres esdeveniments.

https://www.tarragonaturisme.cat/ca/espai-turisme

