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Els codis QR per a ciutats i visites guiades són una 

forma innovadora de compartir informació pública per a 

diverses indústries.

Mapa virtual accessible a 
través de QR
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Mapa virtual 
accessible a 
través de QR
o  de link.



Comportament del mapa 
El comportament del mapa depèn de si 
l’usuari permet al sistema conèixer la seva 
ubicació (com a la majoria d’aplicacions 
de geolocalització). 

Si l’usuari no permet:
El mapa mostra una suposada 
ubicació de l’usuari 
configurada prèviament 
(centre del poble, plaça major, 
etc) i els emplaçaments al seu 
voltant en un radi d’1km 
(distància configurable) 

Si l’usuari permet:
El mapa mostra la ubicació de 
l’usuari i els emplaçaments al 
seu voltant en un radi d’1km 
(distància configurable)



Navegacions patrocinades
Aquest tipus de navegació us permet mostrar 
un emplaçament o un grup d'emplaçaments 
seleccionats. La navegació es pot iniciar a partir 
d'un botó inclòs a l'aplicació o a partir de 
bànners de promoció per a un emplaçament 
concret o un grup d'emplaçaments. 

Per tipus d’emplaçament 
El mapa virtual disposa d’un menú que permet 
navegar per veure els emplaçaments d’un tipus 
concret (els tipus del menú són configurables: 
Monuments, platges, botigues, serveis munici-
pals etc). En aquest tipus de navegació, el mapa 
realitza un zoom automàtic per a  mostrar tots 
els emplaçaments del tipus seleccionat.  

Sobre el mapa
L’usuari pot  navegar sobre el mapa utilitzant 
els desplaçaments del mapa i el zoom. En cada 
cas al canviar el mapa apareixen els emplaça-
ments del nou mapa. 

Navegació del mapa



Recursos emplaçaments

Els recursos dels emplaçaments sobre el mapa són totalment 
configurables incloent link a la web de l’emplaçament, link a un recurs 
propi ( veure recursos externs) , fotografia , telèfon , adreça , text de 
descripció, veure recurs a Google maps, etc. 

Sobre el mapa

+

-

ES XIRINGUITO - BEACH BAR
XIRINGUITO ES UN RESTAURANT Y BEACH BAR 
UBICADO FRENTE AL MAR

333 555 444 Go to web How to reach

+

-

+

-

Casa Maca

With its huge coal barbecue being behind some of 
the best seafood in town, this farm-to-fork hideaway 
in the blissful hills of Can Palau is a mecca for 
fish-loving foodies. Take in jaw-dropping views of the 
Dalt Vila skyline, watch the sun set over ancient 
fortress walls and gaze for days at your fellow diners 
– this is where Ibiza’s beautiful crowd come to linger 
late into the night. Much of the fresh produce is 
grown on-site: the truffle mash is our must-order.

333 555 444
Go to web
How to reach

CASANITA
CANTINA Y PESCADO

Located in Es Pujols, it is 
a must stop for food 
lovers. All dishes are 
based on fresh products 
and the catch of the day 
is often included in 
their tasting menu.

333 555 444
Go to web
How to reach

El sistema permet atribuir recursos propis als emplaçaments, pàgina 
web pròpia, vídeo, descripció en àudio, etc. 

Recursos externs 

AJUNTAMENT DE PORRERES.

The most obvious proof of the predilection felt by the 
people of Porrere for the hill and for the sanctuary of 
Monti-Sion is that the whole town collaborated in the 
construction of the road that goes up there and that 
was carried out in a single day, on January 14 of 1954. 
The crosses of the Seven Joys and the small 
monuments of the Viacrucis are an even older example 
of the devotion.

PODCAST VIDEO

MORE

AJUNTAMENT DE PORRERES.

PODCAST VIDEO



Utilitats addicionals
La instal·lació del mapa virtual pot completar-se amb diversos mòduls i 
serveis per al municipi.

Els emplaçaments del 
mapa virtual poden 
accedir-se directament 
des d’un QR específic per 
a cada emplaçament. 
Això permet utilitzar el QR 
als emplaçaments.

QR en els emplaçaments

A través de la utilitat de 
Navegacions patroci-
nades poden encade-
nar-se emplaçaments per 
fer visites virtuals, rutes 
de senderisme, rutes de 
cicloturisme etc.

Visites virtuals

Amb el mapa virtual i els 
recursos per QR es poden 
fer instal·lacions que 
substitueixen les 
àudioguies per a la visita 
de monuments, museus, 
instal·lacions, etc.

Àudioguies

Quan s'utilitzen recursos 
d'àudio per als emplaça-
ments, es poden presen-
tar en programes de 
podcàsting per a la 
promoció turística o 
cultural del municipi.

Podcasts

Formació online i 
presencial per a 
funcionaris i/o comerços 
orientats a la utilització 
de QR i els seus recursos 
als mapes virtuals per a 
màrqueting i promoció.

Màrqueting QR

Serveis orientats a la 
utilització de QR dinàmics 
a tot el municipi per a la 
dinamització dels serveis 
i la millora de la 
comunicació amb els 
ciutadans.

Municipis connectats



Costos d'Implementació

Hosting i servidor anual
Configuració del mapa
Alta 20 emplaçaments
Formació en línia manteniment 10 hores
Suport online 40 hores anuals
Manteniment d’emplaçaments realitzat pel municipi

Primer any

Hosting i servidor anual
Suport online 40 hores anuals
Manteniment d’emplaçaments realitzat pel municipi

Altres anys

Municipis menys 5.000 hab. 
2.000€ primer any 200€ altres anys.

01

Municipis de 5.000 a 10.000 hab. 
3.000€ primer any 300€ altres anys.

02

Municipis de 10.000 a 30.000 hab. 
4.000€ primer any 400€ altres anys.

03

Municipis més de 30.000 hab. 
5.000€ primer any 500€ altres anys.

04

Utilitats i serveis addicionals
Segons pressupost



MIDE
MANAGEMENT I DISSENY D’ESPECTACLES

RONDA DEL GUINARDÓ, 59 BIS, BAIXOS
08024 BARCELONA

TEL: 93 2849516

DISTRIBUÏT PER


