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MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA 

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA 
DE LES ILLES BALEARS (AETIB) 

 

1) Quan l’acció objecte del contracte/conveni té lloc al territori de les Illes 
Balears 
 

OFFLINE (cartelleria, merxandising, lones...) 
 
MARCA TURÍSTICA: en tots els casos la MARCA de destinació turística 
corresponent anirà a un lloc destacat i a prop del títol de l'acció, a tot color i a 
un mida visible. 
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LOGOTIP: el logo del GOIB+AETIB s’incorporarà sempre, amb la resta de 
col·laboradors, a tot color.  

 

 
En els casos de photocalls, lones perimetrals, arcs de meta i similars, s’inclourà la 
marca de destí turístic corresponent i el logotip del GOIB+AETIB, en aquest ordre 
i amb la mateixa mida. Sempre que es pugui a tot color.  
 
Exemple d'aplicació, amb l'ús de la MARCA "ILLES BALEARS".  
 

  

 
 
Només quan tota la creativitat es faci a una tinta, es permetrà l’ús de la MARCA (i 
el logo GOIB+AETIB, en tot cas), traçada a un color. 
 
Exemples d'aplicació: 
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ONLINE (webs, banners...) 
 

MARCA TURÍSTICA: en tots els casos la MARCA de destinació turística 
corresponent anirà a un espai preferent, a prop del títol de l’acció, a tot color i a 
una mida visible. 
 
La MARCA s’haurà d’enllaçar a la web de l’illa corresponent: 

Mallorca: www.infomallorca.net  
Menorca: www.menorca.es  
Eivissa: www.ibiza.travel  
Formentera: www.formentera.es  
Illes Balears: www.illesbalears.travel  

 
LOGOTIP: el logo del GOIB  també anirà a un espai preferent amb la resta de 
col·laboradors, a tot color. 
 
El logotip del Govern haurà d’enllaçar a:  www.illesbalears.travel  
 
En els casos de banners digitals s'inclourà el nom de l'acció seguit del texte 
“Amb la col·laboració de:” i s’inclourà la MARCA de destinació turística 
corresponent i el logotip del GOIB+AETIB, en aquest ordre i amb la mateixa mida. 
 
Exemple d'aplicació: 
Esdeveniment / Prova / Acció amb la col·laboració de: 
 

  

 
AUDIOVISUALS I RADIO 

 
Als crèdits del vídeo editat, s’ha d’incloure el text “Amb la col·laboració de” 
seguit de la MARCA de destinació turística corresponent i el logotip del 
GOIB+AETIB a tot color. 
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Exemple d'aplicació: 
Esdeveniment / Prova / Acció amb la col·laboració de: 
 

  

 
 
A les falques de ràdio,  s’ha d’incloure una menció a la col·laboració de l'AETIB 
dins el text d'aquesta, preferiblement a la fi de la falca:  
 
Exemple d'aplicació:  
El proper diumenge X d'abril gaudeix de l'Esdeveniment/prova/ acció (....), amb 
la col·laboració de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears".  
 
 

MERXANDISING 
 
En tots els casos s’aplicarà la MARCA de destinació turística a tot color a prop del 
títol de l’acció. 
 
El logotip del GOIB+AETIB només apareixerà en el cas de que hi hagi altres 
logos/escuts d'altres col·laboradors. 
 
Només quan tota la creativitat es faci a una tinta, es permetrà l’ús de la MARCA (i 
el logo GOIB+AETIB, en tot cas), traçada a un color. 
 
 

XARXES SOCIALS 
 
A la imatge de portada de la xarxa de l'acció, s'hi afegirà incrustada la MARCA de 
destinació turística. 
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A les xarxes socials que promoguin l’acció es publicarà una imatge amb el nom 
de l'acció seguit del text “Amb la col·laboració de” i s’inclourà la MARCA de 
destinació turística corresponent i el logotip del GOIB +AETIB, en aquest ordre i 
la mateixa mida. 
 
Exemple d'aplicació: 
Esdeveniment / Prova / Acció amb la col·laboració de: 
 

  

 
 
Només en el cas de posts promocionals o anuncis de pagament on la xarxa 
penalitzi pel fet de l'ús de logos damunt les imatges, es permetrà no posar-los.  
En qualsevol cas, en els posts promocionals de l'acció, s'ha d'especificar la 
col·laboració del Govern. 
 
Es recomana que als posts es promocioni el destí mitjançant el hashtag 
corresponent a l’illa on es fa l’acció. #Mallorca, #Menorca, #Ibiza, #Formentera, 
#IllesBalears i a més el hashtag #BetterInWinter. 
 
En el cas que l'acció es trobi dins el marc d'un dels segments estratègics de 
l'AETIB, s'utilitzarà el hashtag establert per aquest. En el cas que l'acció no 
compti amb un hashtag específic s'utilitzarà el genèric #BetterInWinter. 
 
HASHTAGS SEGMENTS ESTRATÈGICS PRODUCTE 
#TasteMallorca Gastronomia_Mallorca 
#MallorcaSportD Esports_Mallorca 
#MallorcaHealthyExp Salut_Mallorca 
#MenorcaHealthyExp Salut_Menorca 
#IbizaHealthyExp Salut_Eivissa 
#FormenteraHealthyExp Salut_ Formentera 
#CultureMallorca Cultura_ Mallorca 
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#ActiveInMallorca Turisme Actiu_Mallorca 
#BetterInWinter Genèric per producte i per illa 
 
En el cas de posts o imatges de caire promocional, es mencionarà i etiquetarà els perfils 
promocionals de les Illes Balears de l'AETIB: 
 

Twitter pel mercat nacional  @TurismeBalears 
Twitter pel mercat britànic @BalearicTour 
Twitter pel mercat alemany  @dieBalearen 
Twitter pel mercat francès @IBTourisme 
Twitter pel mercat italià  @BaleariTur 
Facebook:     @TurismeIllesBalears 
Instagram:    @turismoislasbaleares 
YouTube:    @TurismeIllesBalears 

 
 
En el cas de posts o imatges de caire institucional, es mencionarà i etiquetarà el perfil 
institucional de l'AETIB: 
 

Twitter institucional AETIB   @ATBIllesBalears 
 
 
NOTA IMPORTANT: 
Aquestes normes de col·laboracions s’utilitzaran sempre i quan el Govern 
sigui un dels col·laboradors principals. En cas de col·laboracions menors, 
s’estudiarà cada cas. Qualsevol proposta ha de ser aprovada pel 
Departament de Comunicació de l’AETIB (mail de contacte: 
socialmedia@aetib.caib.es) 
 
 
2) Quan l’acció objecte del contracte/conveni té lloc fóra de les Illes Balears 
 
MARCA TURÍSTICA: en tots els casos la MARCA de destinació turística 
corresponent anirà a un lloc destacat de la cartelleria, a prop del títol de l’acció, 
a tot color i a una mida visible. 
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LOGOTIP: només en els casos en que hi apareguin altres col·laboradors amb els 
seus logos, també s’inclourà el logo GOIB+AETIB i en el cas de que apareguin les 
paraules “amb la col·laboració de” també s’inclourà el logo GOIB+AETIB. 
 
Merxandising: en tots els casos s’aplicarà la marca de destí turístic a tot color a 
prop del títol de l’acció. 
 
 
NOTA IMPORTANT: 
 
Aquestes normes de col·laboracions s’utilitzaran sempre i quan el Govern 
sigui un dels col·laboradors principals. En cas de col·laboracions menors, 
s’estudiarà cada cas. 
 
Qualsevol proposta ha de ser aprovada pel Departament d’Imatge i 
Publicacions de l’AETIB (mail de contacte: ip@aetib.caib.es). 


