


Volem tornara a somiar i sabem com fer-ho
Estem davant una situació excepcional i complexa on el turisme i la restauració 
seran uns dels sectors més afectats per aquesta crisi sanitària i posterior crisi 
econòmica, però no abaixem la guàrdia i anem preparant-mos, perquè les Terres 
de l'Ebre tenen molts punts i avantatges a favor nostre.

Quins són aquests avantatges?
Com diu la cançó del grup Doctor Prats - "Ho tenim tot"
- A partir d'ara i potser un any vista, el turista buscarà destinacions properes per 
evitar grans desplaçaments i defugir del transport públic. Per tant, dependrem 
del turista intern, del mercat nacional, català i espanyol.
- El turista buscarà llocs amb poques aglomeracions.
- El turista valorarà els espais oberts, naturals que donen la sensació de llibertat.
- El poder adquisitiu de les famílies baixarà, per tant buscaran preus competitius.

El Més Ebre us vol ajudar a potenciar les vostres activitats GRATUÏTAMENT, fent 
tota la difusió i posicionament tant pel que fa al turisme local com estatal. És per 
això que hem creat un portal de difusió anomenat EbreXperience on volem 
facilitar a les empreses del sector poder anunciar i promocionar les seues 
activitats, de manera TOTALMENT GRATUÏTA, per a centralitzar així aquestes 
"EXPERIÈNCIES" que seran úniques. 

En la nostra plataforma apareixeran les seves dades de contacte, imatges i un 
petit text explicatiu de les diferents activitats que la seva empresa realitza. 
EbreXperience ve de la mà del Més Ebre, el setmanari gratuït de les Terres de 
l'Ebre, que aquests dies publicarà l'edició número 1000. Es preguntarà per què 
aquesta iniciativa del Més Ebre? La resposta és ben senzilla. Sempre hem estat i 
estarem al seu costat per ajudar a promoure el nostre territori, i aquest és el nostre 
granet de sorra per ajudar a reactivar, al més aviat possible, el turisme i l'economia 
del nostre territori. Hem de fugir del victimisme i agafar aquest moment com una 
oportunitat que hem d'aprofitar.

Apunta't a la plataforma gratuïta 

www.ebrexperience.cat

http://www.ebrexperience.cat

