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www.campingsingirona.com 

Necessitem una pàgina web turística nova amb un únic objectiu molt clar, que és captar més 

de 500.000 visites anuals i redirigir-les als webs dels càmpings associats. 

Ha de ser una pàgina amb contingut turístic en 6 idiomes (CAT-CAST-ENG-FR-DE-NL) i fitxes dels 

76 càmpings associats a l’Associació. 

Ha de ser un web 3.0 que en versió responsive pugui aconsellar a l’internauta quins càmpings 

té més a prop, i ha de tenir un cercador potent amb un seguit de filtres (distància a la platja, 

categoria, segells, piscina coberta, data d’obertura, animació infantil, lloguer de bicicletes, etc.) 

per poder donar millor resultat a la cerca de l’internauta.  

Descartem un motor de reserva com el que té el web actualment, ja que l’objectiu principal del 

web és redirigir el trànsit captat als webs dels càmpings associats. 

Volem incloure i visualitzar molt bé totes les ofertes i promocions dels càmpings com a un 

atractiu. Actualment són unes ofertes molt mancades i poc atractives, ja que limiten les 

possibilitats. Només es pot introduir preu i % de descompte i les ofertes moltes vegades solen 

ser formules de 2x1, 7 nits i paga 6, etc.  Aquesta informació ha de poder ser introduïda pels 

usuaris (76 càmpings associats) que tenen accés a l’intranet per publicar informació, preus, 

imatges, descomptes, etc.  

Volem un web amb un panell d’administració intern suficientment ampli per poder modificar 

continguts, afegir nous càmpings, borsa de treball, etc. 

Creiem en una pàgina molt visual i molt intuïtiva per poder seduir qualsevol tipus de turista 

interessat en els nostres càmpings.  

El web ha d’integrar la pàgina Facebook i mostrar els vídeos del canal Youtube. 

Requeriments tècniques imprescindibles: 

 Responsive 

 URL’s úniques i amigables per a cada pàgina 

 Traçabilitat de cada pàgina 

 Autogestionable (es justifiqui el perquè de la utilització de les eines que es facin servir 

pel desenvolupament del projecte, així com del CMS) 

 3.0 - geolocalitzable 

 “event tracking” de sortida a les pàgines per seguiment d’Esdeveniments. (Google 

Analytics) 

 Nivell mínim d'accessibilitat de WCAG 2.0 doble-A amb punts de triple-A on sigui 

tècnicament i econòmicament factible. 

Per tal de mantenir el posicionament de les pàgines el contractista farà les gestions necessàries 

perquè les principals URLs del web antic redirigeixin a les seves respectives pàgines del nou web. 

L'Associació de càmpings de Girona facilitarà al contractista un llistat de les URLs del web 

principal que consideren imprescindibles redireccionar 

  

http://www.campingsingirona.com/
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Requereix una intranet responsive on els càmpings associats puguin entrar i disposar d’una 

biblioteca informativa, on puguin actualitzar les seves fitxes (fotos, vídeos, dates d’obertura, 

pictogrames, etc.) i on puguin carregar promocions i ofertes que es mostrin a la home-page. Els 

apartats de la intranet haurien de tenir com a mínim: 

 Biblioteca de Promoció 

 Biblioteca de Juntes i Assemblees 

 Biblioteca de Legislació/Normativa 

 Biblioteca de Convenis 

 Borsa de Treball (biblioteca de CV’s) 

 Mercat de 2a Mà (biblioteca d’articles) 

 Calendari de l’Associació (Google Calendar) 

 Configuració d’ofertes 

 Configuració de fitxa 

 Programació d’alertes 

 Possibilitat de tenir banners publicitaris dins l’intranet. 

Però també volem que serveixi com a centre de comunicació amb els càmpings associats 

a través d’un sistema de notícies push o alertes via e-mail, per avisar d’esdeveniments, nova 

documentació, etc.  

Contingut professional - http://blog.campingsingirona.com/en  

Actualment comptem amb 3 canals de comunicació professional: un blog, un perfil de twitter i 

el newsletter gestionat amb l’eina Mailchimp.  

Necessitem un blog / minisite únicament en català que integri el widget de twitter i on 

juntament amb els posts conformin el canal de notícies, enfocades al sector professional. Ha de 

tenir un look&feel  similar al de la newsletter i la possibilitat de carregar els mateixos banners 

com a la newsletter. 

Les notícies publicades al post haurien de generar, automàticament, un missatge a twitter amb 

l’enllaç al blog 

La pàgina web haurà de complir un nivell mínim d'accessibilitat de WCAG-AA amb punts de 

triple-A on sigui tècnicament i econòmicament factible 

Dades de contacte: 

Associació Càmpings de Girona 

Edifici FOEG.  

Bonastruc de Porta, 15 

17001  Girona 

Ward Wijngaert – ward@campingsingirona.com – 608 857 382 

  

http://blog.campingsingirona.com/en
mailto:ward@campingsingirona.com
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www.girocamping.com 

Necessitem un web senzill, resposive i eficaç per promoure l’esdeveniment a 2 públics, al 

visitant i a l’expositor. Ha de ser un web en 4 idiomes (CAT-CAST-ENG-FR) amb diferents 

apartats: 

- Pels visitants de la fira: tota la informació respecte la fira com horaris, com arribar, 

contingut de la fira, programa d’activitats, preus, etc. Hi ha 3 esdeveniments dins 

Girocamping: 

 La Fira Girocamping 

 Congrés Girocamping PRO 

 Nit dels Càmpings Gironins 

 

- Per l’expositor de la fira: tota la informació respecte la contractació d’espai d’exposició, 

amb un sistema senzill on-line amb el que es pugui auto-generar el pressupost i, un cop 

acceptat el pressupost (previ pagament o sense, s’ha d’acabar de decidir), es generi la 

inscripció on-line a través d’un formulari. 

Valorar l’opció d’afegir una plataforma de pagament on-line pels expositors.   

S’haurà d’integrar el widget twitter amb #girocamping i pàgina Facebook 

La pàgina web haurà de complir un nivell mínim d'accessibilitat de WCAG-AA amb punts de 

triple-A on sigui tècnicament i econòmicament factible. 

 

 

Dades de contacte: 

Associació Càmpings de Girona 

Edifici FOEG.  

Bonastruc de Porta, 15 
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Ward Wijngaert – ward@campingsingirona.com – 608 857 382 
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