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¿Què és Demediterràning.com? 

És una agència de viatges online especialitzada en Catalunya i Andorra, però amb el tracte 
proper i personalitzat d'una agència física. 

L'especialització, el bon tracte i la proximitat amb els clients és el que volem oferir. I és 
precisament per aquest motiu que un cop els clients tornen de les vacances, enviem un 
qüestionari de satisfacció, d'aquesta manera nosaltres podem millorar els nostres serveis i 
adaptar-los de forma més eficaç a les necessitats del client. 

L'estima que li tenim a les zones que oferim fa, a més,  que tot ho fem com col·loquialment 
diríem "amb carinyo". Apostem per l'especialització, ja que considerem que així podem oferir 
un millor servei al client, coneixent de primera mà el producte que oferim. 



PRESS KIT 

¿Cómo y por qué nace Demediterràning.com? 

La primera idea va ser crear una plataforma web amb el propòsit d'oferir serveis a Espanya 
i Europa per turistes interessats a Barcelona com a destinació turística. D'aquí va evolucionar 
a una agència de viatges online especialitzada en Catalunya i Andorra, ja que els seus 
perfils són molt complementaris i, a més, l’Alexis comptava amb una llarga experiència en el 
sector turístic. 

Vam voler crear una agència de viatges totalment online però amb els serveis d'una 
agència tradicional, amb un tracte proper i personalitzat amb els clients, a més de ser 
molt especialitzats. Vam plantejar el projecte a diferents institucions entre elles 
BarcelonActiva, que van aprovar la nostra proposta, la qual cosa ens va donar bon peu per 
començar. Vam sumar els nostres estalvis, un crèdit i l'ajuda dels nostres pares i vam iniciar 
el projecte. 

La web compta amb un potent motor de cerca que barreja els hotels i els ordena per 
defecte pel preu més econòmic. Abans de tenir la web vam començar a crear un bloc de 
viatges especialitzat sobre Catalunya i Andorra i, un cop amb la web activa, no deixem d'anar 
millorant-la dia rere dia.   

Després d'una època de treballs precaris i davant el context de crisi 
econòmica actual, tant l’Alexis com el Màrius van decidir apostar per 
adquirir una formació més especialitzada: l’Alexis es va formar a 
l’aèria d'E-commerce i el Màrius es va especialitzar en el 
màrqueting online i la promoció de "ciutats" (Postgrau de City 
Màrqueting a Amsterdam).	  
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Serveis oferts 
Som especialistes en Catalunya i Andorra i oferim els següents serveis:  
  
     Hotels, apartaments y aparthotels 
. Hotels per a famílies 
. Hotels per a parelles 
. Hotels per a grups d’amics 
. Hotelss per a majors de 55 anys 
. Hotels GayFriendly. 
  
     Paquets amb valor afegit 
· Hotels + Servei de neu 
· Hotels + Servei de Wellness & Relax 
· Hotels + Parcs temàtics 
· Hotels + Entrades a esdeveniments esportius 
· Hotels + Activitats culturals. 
  
     Escapades 
· Esquí 
· Wellness & Relax 
· Romàntiques 
· Aventura 
· Gastronòmiques 
· Comiats Solters 
· Escapades especials de Cap d’Any, Sant Valentí, Carnaval, Sant Joan. 

     Entrades 
· Esdeveniments esportius (Barça, F1, Espanyol) 
· Culturals (Museus, Edificis emblemàtics, Rutes culturals) 
· Espectacles 
· Activitats esportives (Catamarans, Forfaits, Múxing, excursions amb vaixell) 
· Esports d’Aventura (Rafting, descens de barrancs, equitació) 
  
     Viatges de grup 
· Viatges i circuits per a adults i estudiants 
· Excursions d’un dia per a adults i estudiants. 
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¿En què ens diferenciem? 

El nostre punt de diferenciació és que tenim les avantatges de ser una agència de viatges 
online (tecnologia, immediatesa i preus), però també l’avantatge d’una agència de viatges física 
(atenció al client i especialització). 

    Coneixem al 100% la destinació que venem: Catalunya i Andorra. 

    Tenim un número d’atenció al client local en tot momento.  

    Acceptem pagaments per transferència bancària, 

    No cobrem comissió per pagaments amb targetes de crèdits i/o dèbits.  
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Equip directiu 

Alexis Ribé Guillamon 
Accionista i responsable d’E-commerce 

Nascut a Centelles, actualment viu a Barcelona. Té 30 anys i parla català, castellà, 
anglès i francès. És diplomat en Turisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i a més és 
especialista en E-commerce. Compta amb diversos cursos d'especialització en posicionament 
SEO / SEM. Una part important de la seva carrera laboral la va desenvolupar en el sector turisme 
a París i posteriorment a Barcelona. Va treballar per a importants cadenes hoteleres i majoristes 
del sector turístics. També compta amb experiència en agència de viatges  radicional i en 
implementació d'estratègies de posicionament web. 

Màrius Pellicer Castany 
Accionista i responsable de comunicació i màrqueting 

Nascut a Barcelona, té 32 anys. Parla català, castellà i anglès. Llicenciat en 
Humanitats i Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Ramon Llull. és 
especialista en màrqueting  online, comunicació i promoció. Compta amb un postgrau a City 
Màrqueting in Europe, impartit per l'Hogeschool van Amsterdam i amb un curs d’especialització 
com a community manager. Ha treballat al departament de comunicació i 
màrqueting de diverses universitats i en mitjans de comunicació (TV i premsa). A 
Holanda va ser responsable de les relacions i la comunicació entre Barcelona i Amsterdam, al 
marc del Postgrau City Màrqueting in Europe, on hi participaven la Universitat de Barcelona, la 
URL i Elisava, juntament amb la Hogeschool van Amsterdam. 
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CONTACTES 

E-COMMERCE 
Alexis Ribé Guillamon 

Email: aribe@demediterraning.com 
Tel. +34 93 004 32 31 |+34 671 844 055 

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 
Màrius Pellicer 

Email: mpellicer@demediterraning.com 
Tel. +34 93 004 32 31 | +34 609 955 261   

PREMSA I RRPP 
Eddy Lara Brito 

Email: eddy.lara@interfacetourism.com 
Tel. +34 93 265 87 73 | +34 691 241 760 

http://www.demediterraning.com  

ADREÇA:  
Pintor Fortuny, 2, 08397  

 Pineda de Mar 
(Barcelona)   


