Formentera es promociona a Fitur ‘com una illa on tenir experiències úniques i on el luxe és la conservac
dilluns, 20 de gener de 2020 16:05

Aquest dimecres 22 de gener obri portes Fitur, la fira internacional de Turisme que se celebra a
Madrid fins al pròxim diumenge 26 de gener. En aquesta trobada Formentera es promocionarà
com una illa sostenible amb l’objectiu de reforçar els mercats tradicionals com l’espanyol, l’
italià, el francès, portuguès i l’holandès.

La presidenta del Consell de Formentera i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer,
encapçalarà la delegació de Formentera juntament amb el cap de promoció, Carlos Bernús. Els
responsables de la promoció de Formentera es reuniran amb empreses especialitzades en
viatges online i revistes de viatges els primers tres dies de fira, “els darrers dos dies, la fira
s’obri al públic general i Formentera mostrarà els seus encants al públic nacional i així es podrà
prendre el pols a la temporada 2020”, segons ha explicat la presidenta, Alejandra Ferrer.

“Sostenibilitat, cultura i esports són els principals atractius que es destacaran de la nostra illa
que pretén potenciar l’arribada de visitants en els extrems de temporada”, ha afegit la
presidenta.

Presentació de les illes
El dijous 23 de gener serà el dia de les illes i es farà una presentació de la destinació
Formentera, ‘Laboratori de sostenibilitat: una illa on tenir experiències úniques i exclusives i on
el luxe és la conservació del territori’, en què es parlarà de “la estratègia de sostenibilitat
passada i futura on destacaran projectes pioners com els punts de recàrrega, el Save
Posidonia Project i la regulació d’entrada de vehicles”, segons ha declarat, Alejandra Ferrer.

Formentera es promociona amb material de l’illa com a destinació de vacances en el passadís
central de la fira a l’estand de les illes Balears. Com a novetat es mostrarà el mapa de “Slow
food” per potenciar i posar en valor els productors i productes locals i el Calendari de activitats
2020.

Altres fires promocionals
Aquesta setmana Formentera també es promociona en el Saló de Turisme de Nantes, França,
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(24 al 26 de gener), en el Saló de Viatges Quo Vadis de Ginebra, Suïssa, (24 al 26 de gener) i
hi ha representació de les empreses de submarinisme en el Saló Nàutic Boot Dussëldorf,
Alemanya, (18 al 26 de gener).

En els pròxims mesos també es farà una ruta promocional per ciutats espanyoles com
Barcelona, Madrid, València, Bilbao i Sevilla, que tenen connexió directa amb l’aeroport
d’Eivissa.
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