


Os datos:

Importe total do proxecto: 100.793,00 Euros

Fondos europeos: 77.106,65 Euros

Xunta de Galicia: 13.607,05 Euros

Concello de Fene: 10.079,30 Euros



Análise previa

As principais conclusións da primeira fase do proxecto Fene Vivo realizadas 

pola Rede de entidades e empresas que se creou foron:

- Apostar por ser un concello de esparcemento para as persoas que estean 

pola zona de Ferrolterra.

- A cultura indiana pode xogar un papel importante na nosa diferenciación.

- Posta en valor dos recursos naturais.

- Crear produto turístico e difundilo.



Obxectivo:

Fene é un concello VIVO, 

no que SEMPRE hai algo que ver e facer. 



CATÁLOGO DE RECURSOS TURÍSTICOS

Obxectivo:

Creamos unha ficha de cada recurso de interese turístico que temos no 

concello, lle fixemos unha reportaxe gráfica e o puxemos en valor por 

medio dunha placa que conta con un QR onde ampliar a información do 

mesmo.

Para este fin xeoreferenciaremos na web do proxecto todos estes 

recursos que estarán tamén accesibles desde o móbil. 



Placas e pivotes



Catálogo online



CAMPAÑA INFORMATIVA

Dar a coñecer e distinguir os produtos do noso mar, así como difundilos

entre as persoas que nos visitan, neste caso focalizamos nos peregrinos e 

difundimos entre a poboación local para que coñezan o produto de 

proximidade e de calidade da Lonxa se decidan a comprar e aposten polo 

produto do concello.



Fichas Informativas



KITS DE MERCHANDISING, “Kit peregrino”



Sorteos
Realizáronse 3.000 boletos para un sorteo de 40 ceas para dúas persoas un importe de
70 euros (IVE engadido) por cea, nos locais de hostalaría do Concello de Fene e que foron
repartidos polos locais participantes.



COMUNICACIÓN EXTERIOR E INTERNET

Levouse a cabo un plan de comunicación para o proxecto en redes sociais, así como 

tamén se realizaron labores por parte do gabinete de comunicación naqueles medios 

de prensa local de maior audiencia para as acción a realizar dentro do proxecto, e 

tamén labores de convocatorias. Así mesmo, tamén se realizaron campañas de 

promoción on-line para conseguir maior audiencia en redes sociais, en relación as 

actividades realizadas dentro do proxecto.



   

   





PRODUTO TURÍSTICO

Levouse a cabo a execución de accións para conseguir definir dous 

produtos turísticos, un dedicado a grupos que deciden achegarse a Fene 

e pasar un día enteiro visitando o Museo do Humor, a Confraría e outros 

recursos do Concello, e outro paquete dirixido a sendeiristas que queren 

coñecer a nosa riqueza patrimonial e natural, na que se analiza a 

posibilidade de priorizar os recursos relacionados coa cultura indiana.

- Un día no mar de Fene.

- Andainas polo mar de Fene.

- Camiño de Santiago







COMERCIALIZACIÓN

- Suministraronse e instalaronse 3 vallas publicitarias de 8x3 metros cunha

estrutura metálica adaptada a este tipo de instalación, e colocadas nas

localizacións indicadas polo Concello.

- Decidiuse adaptar a nova imaxe da documentación de promoción existente, para o 

cal contamos tamén con contidos novos realizados neste proxecto, froito deste

traballo deseñamos e maquetamos un novo mapa en tamaño A3 con deseño por 

ambas caras, para que poida ser descargado e impreso tanto polos usuarios dda

web como polo propio Concello



Vallas publicitarias



Renovación de imaxe



ACTIVIDADES DE EXALTACIÓN

Como xa estaban moi preto o nadal e a chamada “Festa Mariñeira” se executaba en 

épocas mais estivais, reorientouse esta acción cara un obxectivo similar, co cal esta 

pasou a denomiarse “O Sabor do Mar na túa Mesa”, tendo exactamente o mesmo 

obxectivo de exaltación dos produtos da Lonxa de Barallobre.

“O SABOR DO MAR NA TUA MESA” tivo por obxecto coller o mellor de cada sector,

aproveitando as sinerxías entre ambos e destacar os produtos do mar para gozar

deles cara ás festas de Nadal.



O SABOR DO MAR NA TÚA MESA



VAI SER COUSA DE TOD@S


