Formentera 2.0 situa l’illa en el món de les noves tecnologies
dijous, 14 d'abril de 2016 18:57

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Turisme, ha presentat avui la quarta edició de
la celebració de les Jornades Formentera 2.0 que tindrà lloc entre el pròxim 5 i 8 de maig a
l'illa. A l'acte de presentació han assistit la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, el gerent
del Patronat de Turisme, Carlos Bernús i Rosa Castells, organitzadora de les jornades.

Alejandra Ferrer ha recordat que aquestes jornades s'emmarquen dins la campanya
"Descobreix Formentera al maig" i volen "atraure turistes i donar un valor afegit i que ens visitin
en pre i post-temporada". A més la consellera ha destacat que el Formentera 2.0 també serveix
"per posar en relleu el nom de Formentera dins les noves tecnologies i les xarxes socials, i això
és molt bo per l'àrea de promoció turística".

L'organitzadora Rosa Castells ha explicat que el Formentera 2.0 "s'ha convertit en un dels
referents a nivell de noves tecnologies i compta amb uns ponents de gran qualitat". Entre els
ponents d'aquesta edició es troben experts tan reconeguts com el Fundador de Salvatella,
Genís Roca, el Director Digital i Social Mitjana d'Iberdrola, Carlos Fernández Guerra, el Director
de Gestmusic, Tinet Rubira, la Directora de Màrqueting Digital en Banc Sabadell, Sofia
Mayoral, el IT Digital Manager del FC Barcelona, Abraham Clotet, la Directora de
Naciódigital.cat, Karma Peiró, el Soci Fundador de Vasava, Toni Sellés o el Director de
Marketingdirecto.com, Javier Piedrahita.

Espai d'intercanvi de coneixements i contactes

Rosa Castells també ha destacat el gran nivell dels 36 inscrits perquè segons ha dit les
jornades "s'han convertit en un espai d'intercanvi de coneixements i contactes". Durant les
quatre jornades que dura aquest esdeveniment, s'aprofundirà en temes tan importants en
aquest camp com la transformació digital, Social Media & Branded content, Televisió i xarxes
socials o Creativitat 360º.

Les Jornades compten amb el suport del Consell de Formentera i el Patronat de Turisme de
l'illa. El preu de la inscripció és de 220 euros, i inclou la participació en totes les activitats de
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Formentera 2.0. A més, hi ha descomptes en allotjament per als assistents a Formentera 2.0.
Contactar amb l'adreça www.esfreus.com

Tota la informació actualitzada pot seguir-se a través de la web www.formentera20.com
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