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A3 - 1. Resum Executiu 

MAKTUB Surf Camp neix l’any 2019 de la mà de la Yasmina i en Joan, que volen dur a terme el 

somni de la seva vida de tenir un surf camp a la costa sud del Marroc, concretament a 

Tamraght, per tal de poder compartir amb tots els clients tot allò que han aprés al llarg d’anys 

d’experiència en viatges per a la pràctica del surf. Enfocat a un públic jove d’entre 20 i 40 anys 

que busca practicar esports aquàtics en un entorn immillorable a la zona,  i gaudir d’un espai de 

relax i tranquil·litat que li permeti prendre contacte amb la cultura local del país. 

Ens centrem en atraure un públic jove, amb ganes de compartir i d’aprendre noves costums i 

cultures, ja siguin viatgers solitaris, parelles, petits grups d’amics o famílies que vulguin gaudir 

plegats de l’esport i el relax. A la zona de Tamraght i Taghazout ens trobem gran quantitat de 

surf camps enfocats a públic més jove i adolescent, oferint contractacions setmanals de tipus 

convivències, però poca competència pel que fa a la nostra oferta més lliure de contractació, ja 

sigui només allotjament, o paquets d’estança més classes de surf o activitats de ioga i 

meditació. Com cada client és un món, hem de disposar de les opcions que a cadascú més li 

convinguin, intentant sempre transmetre la nostra mentalitat de comunitat, i animant als 

nostres hostes a vincular-se amb la cultura local mitjançant accions socials que durem a terme 

al poble de Tamraght. 

MAKTUB Surf Camp apareix com a nou ens de competència en una zona on la pràctica esportiva 

aquàtica està a l’ordre del dia, i el nombre de turistes internacionals creix any rere any. 

D’aquesta manera és molt important tenir clara l’estratègia de màrqueting i captació d’usuaris, 

generar un bon engagement, i acabar convertint-los en clients de les nostres instal·lacions. És 

per això que hem detallat una estratègia de gairebé 5 mesos de durada, amb accions offline i 

online de tot tipus, i valent-nos de les eines de màrqueting digital més contemporànies,  així 

com la utilització d’influencers de xarxes socials especialitzats en els sectors del surf i els viatges 

per a fer arribar més ellà el nostre missatge. Així doncs, pretenem posicionar la nostra 

organització en una competència directa amb els altres negocis a l’estiu de 2022, un any 

després de la seva obertura al públic. 

Pel que fa a les necessitats del projecte, inicialment estan totes cobertes, però hem de pensar 

en la contractació de personal ben qualificat per a les diferents vacants laborals que volem 

cobrir, així com marques especialitzades en el sector del surf que vulguin patrocinar alguns 

esdeveniments programats, i que ens ajudin a millorar la notorietat de la nostra marca a 

Internet, generant confiança entre el públic objectiu, i portant-nos a ser la primera opció a l’hora 

de triar un viatge de turisme esportiu o de relax a la costa sud del Marroc. 
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A3 - 2. Introducció 

A3 - 2.1 Missió, visió i valors de MAKTUB 

MAKTUB Surf Camp neix amb la missió de ser un espai de comunió per a la pràctica del surf i per 

al descans, tant del cos com de la ment. Ens entreguem per complet a aquest compromís 

d’esforçar-nos per fer de l’espai MAKTUB la llar dels visitants que vinguin a gaudir dels nostres 

serveis, fent-los sentir com a casa, i a la vegada que involucrant-los en quelcom més gran que 

la seva pròpia experiència personal. 

Ens trobem a la ciutat de Tamraght, situada a la costa atlàntica del Marroc, un antic poble 

pesquer berber que ha anat creixent amb el pas dels anys i que compta amb unes condicions 

marítimes i climàtiques immillorables per a la pràctica del surf i de moltes altres activitats 

socioculturals que el territori ens pot oferir. Existeix un fantàstic ambient de mestissatge cultural 

local i internacional, on les famílies berbers i les comunitats de pescadors es mesclen amb 

surfistes i famílies d’arreu del món. 

El nostre objectiu o visió aprofitant les condicions exposades, és posicionar-nos dins la 

competència i acabar convertir-nos en la primera opció de turisme esportiu a la costa sud del 

Marroc, sense perdre de vista la transmissió dels nostres valors i de la cultura de la zona cap a 

tots aquells viatgers que vinguin a formar part de l’experiència que els oferim, amb l’objectiu 

final de retornar al poble tot allò que estigui a les nostres mans. 

Els nostres valors es fonamenten en la responsabilitat social de la sostenibilitat mediambiental i 

la difusió i transmissió de la cultura àrab. A partir d’aquesta base, fomentem el respecte als 

nostres empleats, així com la transparència i la honestedat cap a ells i cap als nostres clients, 

pensant sempre en la màxima qualitat com a meta principal. Apostem també pel 

desenvolupament, tant intern com enfocat cap a la societat que ens envolta, sense deixar mai 

ningú enrere i oferint possibilitats a aquells que més ho necessitin, amb l’esport i la cultura com 

a vehicles conductors. Gràcies a l’aprenentatge i l’adaptabilitat que hem assolit al llarg dels 

anys com a individus, i la constància del treball i l’esforç, volem transmetre tots aquests valors i 

generar una comunitat de surfistes i persones tolerant i multicultural. 

A3 - 2.2 Objectius 

Com hem introduït en l’apartat anterior, l’objectiu principal de MAKTUB Surf Camp és posicionar-

se entre la competència actual de turisme esportiu, per acabar convertint-se en la primera 

opció dels viatgers a la costa sud del Marroc. A continuació, detallem una sèrie de punts 

ordenats amb les prioritats dels objectius marcats per l’organització: 
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• Donar a conèixer la marca entre el públic objectiu: 

El target de MAKTUB Surf Camp ha quedat ja definit, i per tant hem de donar a conèixer la 

marca dins d’aquest segment de la població concret. Hem de dur a terme accions per a 

impactar per primer cop als nous usuaris i aconseguir que ens recordin. 

• Introduir l’empresa en un entorn local ja existent: 

El llançament de qualsevol nou producte o servei sempre és una feina dura, ja que s’ha 

d’informar al públic sobre la novetat en un mercat ja existent, i aconseguir que aquest 

públic es fixi en nosaltres, però amb uns preus competitius i una bona estratègia 

comunicativa hauria de ser possible a curt-mitjà termini. 

• Incrementar la quota de mercat: 

Aquest objectiu va molt relacionat amb l’estudi de la competència, ja que la posició de 

mercat d’una marca sempre és relativa en funció de les organitzacions ja existents i dels 

nostres mitjans. 

• Optimitzar l’embut de conversió: 

De res ens serveix aconseguir arribar a nous possibles clients, si no aconseguim l’objectiu 

final d’atraure aquests usuaris cap a les nostres instal·lacions i facin un gasto que suposi un 

benefici per a l’empresa, així que hem de tenir una bona estratègia per convertir els usuaris 

en clients. 

• Aconseguir un bon ROI: 

El ROI (Return Of Investment) és una de les mètriques més importants avui dia en el 

màrqueting digital, i el que mesura és si la inversió en publicitar-se està donant els seus 

fruits, o si per contra estem perden aquesta inversió sense un bon retorn. 

• Incrementar anualment el número de vendes: 

Arribem per fi al que seria el gran objectiu del màrqueting, i potser el més evident, millorar 

les vendes dels nostres productes o serveis. Una vegada aconseguits els objectius 

anteriors, hem de treballar temporada rere temporada per aconseguir millorar les xifres 

econòmiques de l’organització. 
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A3 - 3. Anàlisi Extern 

A3 - 3.1 Anàlisi de mercat de referència 

El mercat de referència és un model estratègic que permet segmentar un mercat, i es basa en 

un enfocament producte-servei. Aquest enfocament obliga a les empreses a plantejar-se què 

allò que el consumidor està adquirint no és un bé físic, sinó un servei capaç de produir un estat 

de satisfacció a l’usuari. 

MAKTUB Surf Camp es troba dins del segment del turisme esportiu al Marroc, i en aquest sentit el 

nostre públic objectiu busca satisfer les següents necessitats: 

• Trobar un espai d’estada on sentir-se com a casa. 

• Submergir-se en la cultura local per tal d’aprendre’n i maximitzar la seva experiència. 

• Trobar un espai on poder dur a terme la pràctica de l’esport desitjat. 

EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE TURISTES ENTRANTS AL MARROC 

 

Tal i com s’aprecia a la gràfica anterior, des de l’any 2011 els turistes que arriben a Marroc s’han 

anat incrementant any rere any, fins a arribar a la xifra de més de 13 milions de visitants l’any 

2019. Cada vegada més, el turisme internacional se sent atret per tot allò que el Marroc pot oferir,  

com la seva cultura tant diferent, els seus paisatges muntanyosos, desèrtics o marítims, la 

possibilitat de turisme rural o d’aventura, així com la possibilitat de realitzar esports d’aventura o 

extrems, com el surf, esports de neu o de conducció en condicions desèrtiques. 
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Gràfic 1: Evolució dels turistes visitants al Marroc. [Gràfic]. Recuperat de https://knoema.es

https://knoema.es/atlas/Marruecos/N%C3%BAmero-de-arribos


EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ DEL MARROC EN TURISME 

 

La tendència a l’alça de la primera gràfica, va acompanyada i s’entén millor amb aquesta 

segona gràfica, on podem veure que el Marroc ha anat, progressivament, augmentant la 

despesa pública per a millorar les seves condicions com a país de destí turístic internacional, 

arribant l’any 2019 a una despesa de 5.600.000.000$. És fonamental per a un país que vols seguir 

atraure turistes invertir en poder millorar les seves instal·lacions i espais que atrauen a aquests 

visitants, així com la col·locació de més personal i millor preparat per a les seves funcions. 

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA DEL TURISME INTERNACIONAL AL MARROC 

 

Després d’uns anys estancada amb pujades i baixades (2007-2016), les darreres dades ens 
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Gràfic 2: Evolució de la inversió (en milers de milions de dòlars) 

del país cap al turisme. [Gràfic]. Recuperat de https://knoema.es 

Gràfic 3: Evolució de la despesa del turisme internacional al Marroc. [Gràfic]. Recuperat de https://knoema.es 

https://knoema.es/atlas/Marruecos/topics/Turismo/Inversi%C3%B3n-de-Capital/Inversi%C3%B3n-de-Capital-USdollar-bn
https://knoema.es/atlas/Marruecos/Ingresos-por-turismo


deixen veure que hi ha una tendència a l’alça de la despesa que els turistes internacionals 

realitzen quan viatgen al Marroc. Això es pot traduir en què el turista, cada cop més, gasta en 

productes o serveis del país de destí de la seva estada, i això representa una molt bona noticia 

per al sector turístic, ja que es tradueix en un turisme de qualitat i no precari. 

Hi ha poques dades concretes al respecte del turisme surfer, però si que hem trobat una 

informació que ens pot servir de referent. A la ciutat d’Essaouira, entre gener i juliol de 2019, va 

haver-hi un total de 358.097 d’habitacions d’hotel reservades, una dada que s’ha vist 

incrementada si comparem amb el mateix període de 2018, on la xifra era de 332.676, i encara 

veiem més increment si ho comparem amb el mateix període de 2010, amb un total de 203.595 

reserves. Essaouira és la principal ciutat costera del Marroc destinada a la pràctica del surf i 

esports aquàtics, així doncs ens pot servir com a referent per a aquest tipus d’informació. 

Amb les dades i la informació que tenim podem extreure les següents conclusions: 

• La tendència de turistes que arriben al Marroc està en constant creixement. 

• Els visitants tendeixen a augmentar progressivament la seva despesa en el país de destí. 

• El govern del Marroc està augmentant de forma progressiva la seva despesa en atraure 

turisme internacional. 

• El turisme esportiu dedicat a la pràctica del surf creix de forma paral·lela a l’arribada de 

nous visitants internacionals al país. 

• Les condicions climàtiques de la costa oest del Marroc segueixen sent de les millors per 

atraure turistes surfers d’Europa. 
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Morocco seeks to increase tourism’s contribution to economy. (2020, 18 diciembre). 

Oxford Business Group. https://oxfordbusinessgroup.com 

https://oxfordbusinessgroup.com/overview/next-stage-sector-growth-continues-policymakers-focus-more-robust-offering-and-aim-attract-visitors


A3 - 3.2 Anàlisi PESTEL 

Situació política 

Marroc és una monarquia constitucional, amb un Parlament electe i un sistema multipartidista 

amb sufragi universal, on actualment, Mohammed VI de Marroc és el cap d’estat del país. La 

popularitat del rei no s’ha vist afectada per la pandèmia de COVID i la crisi econòmica 

conseqüent, i així es reflexa també en l’estabilitat del govern, una coalició liderada pel Partit 

Islamista de Justícia i Desenvolupament, que sembla que continuarà dirigint el país fins a les 

properes eleccions previstes per la tardor de 2021. Mentrestant, el país ha vist un important 

avanç en les seves relacions diplomàtiques, ja que USA i molts altres països han reconegut la 

sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental, on hi ha un conflicte armat amb el front 

independentista pel que consideren una ocupació il·legal del territori. 

Tot i la inestabilitat econòmica i social que ha pogut desencadenar la crisi del COVID arreu del 

planeta, sembla que al Marroc la situació s’ha mantingut estable, i per tant no hi ha indicadors 

polítics que facin pensar que no és un bon moment per a la creació de noves empreses. 

 
Situació econòmica 

L’economia del Marroc està dominada pel sector agrícola, emprant gairebé el 34% de la força 

laboral del país, però el sector dels serveis ocupa un 44% de la força laboral, i està encapçalat 

pel sector immobiliari i el turisme. Al 2019 el país va arribar al seu màxim nombre de visitants 

internacionals històric, superant els 13 milions de turistes. No obstant, les activitats del sector de 

serveis es van veure reduïdes l’any 2020 degut a les restriccions imposades per a controlar la 

pandèmia del COVID-19. Tot i aquesta dada negativa, els darrers anys l’economia marroquí s’ha 

caracteritzat per la estabilitat macroeconòmica i els baixos nivells d’inflació, recolzant-se 

sobretot en les exportacions i en un increment de la inversió pública i privada destinada al 

turisme.  

Les previsions en quan s’estabilitzi la situació post-pandèmia són d’un nou creixement del PIB, i 

tal com hem vist, la tendència és incrementar la inversió en turisme, per tant podríem concloure 

què, tot i la crisi mundial que ha deixat el COVID, és un moment força favorable per començar 

una nova activitat econòmica enfocada al turisme. 
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Política y economía Marruecos (2021, mayo). Santander Trade.  

https://santandertrade.com

Política y economía Marruecos (2021, mayo). Santander Trade.  

https://santandertrade.com

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/marruecos/politica-y-economia
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/marruecos/politica-y-economia


Situació social 

Aquest punt és força especial, ja que no hem d’analitzar la situació social del país degut a que el 

nostre públic objectiu és un turista internacional, provinent d’Europa en la seva gran part, per 

tant és en això amb què ens hem de fixar. La situació social actual d’Europa, igual que la d’arreu 

del planeta, està marcada per una crisi desencadenada per la pandèmia COVID-19, on gran 

part de la població ha patit problemes econòmics, i això repercuteix negativament a l’hora de 

realitzar una despesa en viatges. A banda d’aquest punt, el fet de que encara existeixin algunes 

restriccions o bloquejos d’entrada i sortida d’alguns països, i la por davant la possibilitat de no 

poder sortir del país de destí de les vacances, fa que la gent encara, durant aquest 2021, es pensi 

molt bé els seus destins de vacances. Pel que fa a la forma d’adquirir coneixement sobre aquells 

productes o serveis que el turista busca, les xarxes socials i Internet, amb les opinions públiques 

dels usuaris, segueix sent la principal opció per a informar-se, així doncs cal definir una bona 

presència a les xarxes socials. 

La situació social internacional actual probablement no sigui la més òptima per arrancar un nou 

negoci, i possiblement l’any 2021 sigui tant dolent com el 2020 pel que fa a les dades de turisme, 

però podem aprofitar una avantatge, i és què el baix nivell de visitants afectarà també a la 

competència directa, i per tant ens col·loca una mica més en igualtat de condicions en la 

necessitat de captar nous clients futurs. 

Situació tecnològica 

Segons un informe de la firma consultora Oxford Business Group, el sector de les TIC al Marroc és 

un dels més madurs del continent africà, i ha crescut significativament des de l’inici de la 

liberalització a mitjans dels anys noranta. Al gener de l’any 2019, la tassa de penetració d’Internet 

era del 62%, i d’un 70% si parlem d’Internet mòvil. La millora d’accés a Internet és un dels 

principals objectius del Pla Digital 2020 al Marroc, aprofitant la digitalització per a estimular 

l’esperit empresarial de les TIC que recolzaria el desenvolupament econòmic general. Aquest 

acord amb el Banc Mundial genera una associació que té coma. objectiu aprofitar el potencial 

de les tecnologies digitals per a promoure l’esperi empresarial, la millora de la productivitat i les 

iniciatives de govern electrònic, estimulant així la innovació i el creixement inclusiu. 

Tot i que la nostra organització no és una empresa de les TIC, la situació tecnològica del país 

convida a creure en una progressió de les telecomunicacions, i sempre és un punt a favor que 

els turistes puguin gaudir de bona connectivitat a la xarxa. 
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ICEX. (2019, mayo). ICEX. https://www.icex.es

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2019828053.html?idPais=MA


Situació mediambiental 

L’any 2002 es va realitzar un estudi mediambiental anomenat REEM, del qual van poder-se 

extreu-re diverses conclusions sobre el deteriorament de mediambiental del país. En els medis 

urbans, les condicions de les vies d’emissió rondaven la insalubritat, degut a les deficiències de 

recollides de residus domèstic, la contaminació de les aigües, i la creixent pol·lució derivada d’un 

parc automobilístic obsolet. A tot això, s’havia d’afegir el creixement demogràfic urbà promogut 

per un èxode rural. En el medi rural la situació tampoc era molt esperançadora degut a la mala 

gestió dels recursos i a la disminució del capital destinat. Si a tot això li sumem les àrides 

condicions climàtiques del territori, va ser necessari prendre una sèrie de mesures i iniciatives 

que estan ja executant-se per millorar la situació del país, col·locant com a prioritat millorar la 

qualitat de l’aigua, la gestió dels residus, la millora de la qualitat de l’aire i la protecció de les 

costes i sol. 

Centrant-nos en el tema que més ens ocupa, que és la protecció de costes, cal comentar que el 

govern del país ha prohibit la circulació de vehicles a motor per les platges, així com el càmping 

caravana fora dels espais delimitats i permesos per a aquesta pràctica. 

 
 
Situació legal 

Tot i ser un país de cultura musulmana, les seves lleis no són tant estrictes com a altres països 

de l’Orient Mitjà, i podríem afirmar que el Marroc s’ha occidentalitzat degut a la seva situació 

propera a Europa i els seus vincles de negocis. El poder judicial està separat de la resta, igual 

que a Espanya i d’altres països democràtics, i per tant els Jutges són independents i compleixen 

les seves funcions de forma autonòmica. Els idiomes oficials del país són l’àrab i el francés, 

utilitzant sobretot el segón per a fins comercials, fins i tot s’utilitza l’espanyol per a noves 

relacions comercials. A nivell de lleis referents a les costes, ja hem vist que hi ha restriccions de 

vehicles i de zones d’acampada, i també limitacions a l’hora d’edificar nous habitatges a les 

zones més protegides del país, 

La nostra organització està ubicada on abans hi havia una petita casa de pescadors, per tant 

no estem incomplint cap llei de costes. Des de MAKTUB Surf Camp volem recolzar la protecció de 

les platges i espais costers que està impulsant el govern marroquí. 
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Marruecos y el medio ambiente. (2015). EUMED. https://www.eumed.net

¿Cómo es el entorno legal en Marruecos? | Invertir en Marruecos. (2018, 24 abril). Invertir 

Marruecos. https://www.invertirmarruecos.com

https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/fb/marruecos_y_el_medio_ambiente.html
https://www.invertirmarruecos.com/blog/como-es-el-entorno-legal-en-marruecos


A3 - 3.3 Anàlisi de la competència 

La costa atlàntica del Marroc és una ubicació immillorable per a la pràctica d’esports d’aigua, i 

això ho han aprofitat des de fa un anys els diferents surf camps i escoles de surf que han anat 

apareixent i guanyant-se un lloc al territori. Hem seleccionat les empreses més potents de la 

zona de Taghazout i Tamragth per tal d’entendre millor que ofereixen com capten als seus 

clients, i poder aprendre i millorar les nostres actuacions. 

 
Good Wave Surf Morocco 

Què ofereix? 

• Estància de 7 dies amb classes diàries de surf per a tots els nivells, no admet nens. 

• Visites turístiques amb un ambaixador de Taghazout per conèixer la zona i la cultura local, 

També ofereixen diàriament un esmorzar típic marroquí per tastar la cultura culinària. 

• Preu tancat de 820€ per als set dies amb totes les activitats completes, com unes 

convivències. 

Quants seguidors tenen? 

• Facebook: 420 seguidors, però actualment es troba en desús (darrera publicació 21/10/2019). 

https://www.facebook.com  

• Instagram: 6.390 seguidors, però no hi apareixen sota el nom de Good Wave Surf Morocco, 

sinó que es troben dins del perfil de Sharry Up. 

https://www.instagram.com  

Més sobre l’empresa… 

Good Wave Surf Morocco és una empresa ubicada a Tamraght que ofereix estades de tipus 

convivències per a adults, on la seva edat mitja oscil·la els 30 anys. És interessant comentar que 

a mitjans de 2019, l’empresa va contractar a una altra empresa anomenada Sharry Up per que li 

gestionés la comunicació i portés els clients cap a les instal·lacions, deixant de funcionar així la 

seva pròpia web per vendre els paquets de vacances a través de Sharry Up, i la xarxa social a 

utilitzar-se va passar de ser Facebook a Instagram. Sharry Up neix a finals de 2018 amb l’intenció 

d’agrupar joves adults desconeguts amb una passió en comú, el surf. Creen comunitats de nous 

amics amb l’esport com a vehicle transmissor, i ofereixen diferents estades a Cantàbria, El País 

Basc, Portugal i Marroc. 

 

https://www.sharryup.com  
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Surf Maroc’s Auberge 

Què ofereix? 

• Disposen d’habitacions d’individuals, de parella, de tres llits, i una estada compartida de 10 

llist distribuïts entre lliteres i individuals, amb gran capacitat de hostes.  

• Possibilitat de triar només estada, o paquets d’estada i surf guiding (des de 510€), 

professors de surf (des de 670€), estades amb retirs de ioga (des de 813€) o paquets 

exclusius per a nois que inclouen una barreja de ioga i surf (des de566€). 

• Les habitacions no tenen mínim de nits, però els paquets són mínim 5 dies. 

• Excepte l’estada compartida, la resta d’habitacions disposen d’una petita cuina equipada. 

• Les instal·lacions, a banda de les estades per descansar, disposen d’un café per menjar i 

beure i d’una terraça on gaudir de begudes i d’una zona lounge. 

• També disposen d’una vila a part per la pràctica de ioga, i accepten grups per a retirs de 

ioga i meditació. 

Quants seguidors tenen? 

• Facebook: 32.623 seguidors, amb publicacions mensuals freqüents. 

https://www.facebook.com   

• Instagram: 29.200 seguidors, amb publicacions mensuals freqüents. 

https://www.instagram.com  

12

Figura 2: Perfil de Facebook. 
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Més sobre l’empresa… 

Surf Maroc’s Auberge és una empresa ubicada a Taghazout que va ser fundada l’any 2003 i ha 

crescut fins a convertir-se en la primera opció dels visitants de la zona per a la pràctica de surf, i 

consta amb un certificat Welcome Safely Cristal, que l’acredita com un destí amb una higiene 

correcta. La seva variada oferta amb opcions per a tothom, les seves viles i la quantitat de 

seguidors que disposen a les xarxes socials la converteixen en un exemple a seguir per a la 

nostra organització a l’hora de gestionar la comunicació externa per a la captació de nous 

clients. 

 

https://surfmaroc.com/  

 

 
 
Easy Surf Morocco Surf & Yoga Villa 

Què ofereix? 

• Disposen d’habitacions d’individuals, de parella, de tres llits, i de quatre. 

• Possibilitat de triar només estada, o paquets d’estada i professors de surf segons nivell (des 

de 419€), surf i ioga (des de 469€), surf en família (des de 379€) i classes diàries de surf 

(des de 25€) 

• Les habitacions no tenen mínim de nits, però els paquets són mínim 7 dies. 

• Un total de 9 habitacions per a 24 hostes com a màxim. 

• Les instal·lacions, a banda de les estades per descansar, disposen d’una terraça amb zona 

lounge, sales de ioga i fitness, i disposen un xef propi que prepara plats típics marroquins. 
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Figura 3: Perfil d’instagram. 
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• Compromís per a ser un espai sostenible amb el medi ambient i certificat d’higiene. 

• També ofereixen descomptes amb d’altres empreses que realitzen activitats extra com 

excursions, visites a un Hammam, o muntar a cavall. 

Quants seguidors tenen? 

• Facebook: 1.783 seguidors, amb publicacions poc regulars, amb varis mesos de diferència. 

https://www.facebook.com   

• Instagram: 1.790 seguidors, amb publicacions poc regulars, amb varis mesos de diferència. 

https://www.instagram.com  

Més sobre l’empresa… 

Easy Surf Maroc Surf & Yoga Villa és una empresa ubicada a Tamragth i té un model de negoci 

molt similar al que està plantejant la nostra empresa, una villa petita amb un ambient familiar, 

un xef house que prepari cuina típica local, espais d’esbarjo i relax, i paquets opcionals de 

classes de surf. Molt bén valorada a Internet pels seus clients. 

 

http://www.easysurfmaroc.com/  

 

 
 
Lapoint Camp Morocco 

Què ofereix? 

• Estància de 7 dies fins a  21 dies amb classes diàries de surf per a tots els nivells. 
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Figura 5: Perfil d’instagram. 
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• Disposen d’habitacions dobles, apartaments de 4 hostes, i estades compartides d’entre 4 i 

8 persones. 

• Possibilitat de triar només estada sense mínim de dies, o els paquets de dies amb classes 

de surf incloses. 

• Sense informació de preus degut a que estan tancats per la pandèmia del COVID-19. 

Quants seguidors tenen? 

• Facebook: 17.777 seguidors, amb varies publicacions mensuals freqüents. 

https://www.facebook.com   

• Instagram: 71.000 seguidors, amb varies publicacions setmanals freqüents. 

https://www.instagram.com  

Més sobre l’empresa… 

Lapoint Camps és una gran empresa internacional que ofereix paquets de surf camps amb 

seus a Portugal, Espanya, Costa Rica, Bali, Noruega, Sri Lanka i al Marroc, on té la seu a a 

Taghazout. La seva operativa és molt semblant a la primera que hem vist gestionada per 

l’empresa Sharry Up, una gran companyia que té diferents destins, tots enfocats a la pràctica 

del surf. La seva pàgina d’Instagram és unica per a tots els seus surf camps disponibles arreu del 

món, mentre que ha Facebook han creat una pàgina per a cada un dels destins, d’aquí la 

diferencia de seguidors entre una i l’altra. 

 

https://www.lapointcamps.com/  
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Figura 7: Perfil d’instagram. 
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Hakuna Matata Surf House 

Què ofereix? 

• Capacitat per a 24 hostes. 

• Sembla que a l’estiu de 2020 van cessar la seva activitat degut a la pandèmia del COVID-19. 

Quants seguidors tenen? 

• Facebook: 536 seguidors, amb publicacions poc regulars, amb varis mesos de diferència. 

https://www.facebook.com   

• Instagram: 1.616 seguidors, amb varies publicacions mensuals freqüents fins juliol de 2020. 

https://www.instagram.com  

Més sobre l’empresa… 

Hakuna Matata Surf House era una empresa ubicada a Taghazout. Pel que hem pogut. observar 

amb els comentaris a la seva pàgina de Facebook, tenía un model de negoci molt similar al que 

nosaltres plantegem, més acollidor i familiar que no pas d’altres empreses que hem pogut 

veure. Per desgràcia, és un exemple de negoci que s’ha vist abocat a desaparèixer en 

conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID arreu del planeta, però la informació 

encara romanent a la xarxa ens permet prendre la informació de referencia per poder veure la 

seva activitat i acceptació. 
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Figura 9: Perfil d’instagram. 
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A3 - 3.4 Mapa de posicionament 

A continuació mostrem una representació gràfica de la informació que hem pogut extreure de 

les respectives pàgines de perfils a xarxes socials de les diferents empreses, així com de 

valoracions a Google i a d’altres pàgines destinades a la informació sobre surf camps a la zona 

de Taghazout i Tamragth. Veiem una estimació quantitativa de cinc variables com el preu, 

quantitat de seguidors, la valoració dels usuaris, la quantitat d’hostes que poden allotjar i la 

diversitat d’opcions que els clients poden adquirir.  

 

Com podem apreciar, MAKTUB Surf Camp apareix dins el gràfic de valoracions, tot i que encara 

no sigui una empresa activa. Gràcies a aquesta representació gràfica de cinc valors prèviament 

definits, podem apreciar les diferències substancials entre les cinc empreses més potents de la 

zona, i ens permet extreure una sèrie de conclusions molt valuoses: 
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Gràfic 4: Comparativa de cinc valors de les principals empreses competents. [Gràfic]



• Hi ha una gran diferència entre dos grups d’empreses a pel que fa a la capacitat de les 

seves instal·lacions. Good Wave, Lapoint Camp i Surf Maroc’s disposen de força més espai 

del que disposa MAKTUB per allotjar als hostes, mentre que Easy Surf i Hakuna Matata 

presenten un concepte com el nostre, un petit riad o vila amb poques habitacions i 

capacitat per entre 20 i 30 hostes.  

• Pel que fa a la seva oferta de serveis, Good Wave i Lapoint Camp es podrien definir com 

“cases de convivències”, ja que només ofereixen allotjament amb àpats inclosos, i classes 

de surf diàries, només adquiribles en paquets setmanals. D’altra banda, les altres empreses 

compateixen més la nostra possible oferta de contractar allotjament només, o 

complementar-ho amb classes de surf i d’altres activitats extra. 

• Podem veure com, lògicament, les empreses amb més capacitat per allotjar hostes i que 

promocionen unes convivències esportives tenen més seguidors a les xarxes socials, i per 

tant l’abast del seus missatges serà major que el de la resta. 

• Respecte al preu que ofereixen les diferents organitzacions cap al seus clients, torna a 

haver-hi dos grups, on Good Wave i Lapoint camp són els més cars, ja que amb les 

convivències hi ha àpats i activitats extra incloses en el preu únic; I després Surf Maroc’s, 

Hakuna Matata i Easy Surf disposen de preus bases més baixos al no tenir condicions 

mínimes de nits per estança, o ser opcional la contractació de paquets d’aprenentatge i 

activitats. 

A través d’aquestes conclusions podem extreure els següents mapes de posicionament de 

marca combinant dues de les seves cinc variables a cadascun d’ells: 
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Gràfic 5: Posicionament de les 

marques Valoració/Preu. [Gràfic]
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Gràfic 6: Posicionament de les marques Opcions/Preu. [Gràfic]

Gràfic 7: Posicionament de les marques Valoració/Capacitat. [Gràfic]



A continuació, veurem les conclusions que es podem extreure de l’anàlisi d’aquests gràfics de 

posicionament relatiu a dues variables: 

• El primer gràfic ens deixa veure que no cal oferir productes més cars per aconseguir una 

bona percepció entre la clientela dels surf camps. Veiem com tots els negocis estan 

valorats entre 9 i 10, mentre que hi ha un grup de preu més reduït i un altre de més elevat. 

• Al segón gràfic apreciem com, clarament, oferir diversos paquets d’opcions de classes, o 

surf guiding, o ioga, o només allotjament, adaptables a cada tipus d’usuari, no va renyit 

amb que el preu sigui més elevat. De fet, fragmentar les opcions adquiribles sempre fa 

sentir al client com què el preu base és força baix, i podem veure’s amb més voluntat per 

adquirir experiències de preu suplementari.  

• Amb el tercer gràfic podem aprendre que no cal tenir moltes valoracions a la xarxa per 

tenir una bona percepció de marca. Good Wave i Lapoint Camp són organitzacions que 

allotgen un valor molt més elevat de clients i per tant rebran més ressenyes, però d’altra 

banda, l’altre grup d’empreses allotja menys gent i segueix tenint una molt bona valoració. 

Això és gràcies a que els serveis que ofereixen són de bona qualitat, i fan sentir al client 

com a casa. 

Hem pogut apreciar als tres gràfics que el logotip de MAKTUB Surf Camp apareix sempre en una 

posició inicia de 0, que seria la nostra posició actual, i després torna a aparèixer més difuminat i 

amb una fletxa que l’assenyala. Aquest segón logotip indica la posició que volem ocupar en 

aquests gràfics a través d’aquest pla de comunicació, i gràcies a aquesta previsió, podem 

acotar molt més quins són els nostres principals competidors en cada aspecte de negoci que 

hem volgut destacar. 

Gràcies a aquest anàlisi exhaustiu de la nostra competència i de l’estat actual de la situació en 

diferents àmbits al Marroc, hem començat a traçar un full de ruta que dona resposta a les 

preguntes de qui volem ser, com volem ser, i on ens agradaria arribar. 
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A3 - 4. Anàlisi Intern 

A3 - 4.1 Història de la marca 

MAKTUB Surf Camp neix de la mà d’una parella, la Yasmina i en Joan, d’origen mestís, que 

després de més d’una dècada dedicats a treballar en cinema i publicitat, i amb anys 

d’experiència en la gestió d’aquests tipus de projectes, decideixen dur a terme una idea que els 

va sorgir després de molts viatges i kilòmetres recorreguts en caravana. 

L’any 2019, per fi, aconsegueixen reunir els recursos necessaris per començar a fer realitat el seu 

somni, i aventurar-se en un projecte enfocat al surf: Muntar un petit alberg en un poble coster 

del Sud del Marroc per a crear una comunitat de gent que compateixi interessos, gaudeixi 

aprenent d’altres cultures, i tingui passió pel surf. 

El principal objectiu del projecte es transmetre aquesta sensació de pau, alegria i comunitat que 

tant la Yasmina com en Joan han pogut experimentar en els seus nombrosos viatges i amb tots 

els amics que han pogut fer pel camí. Si a això li sumem l’amor per la cultura berber i les ganes 

de mostrar-la als nous visitants de la zona, neix MAKTUB Surf Camp i tot el projecte que l’envolta. 

EL projecte ja estaria en funcionament si no fos perquè, coma. gairebé tot el món, el projecte es 

va paralitzar al Març de 2020 degut a la pandèmia del COVID-19. La construcció i de les noves 

plantes de l’edifici, així com la restauració de les ja existents, va quedar aturada, i no s’ha pogut 

re-emprendre l’activitat fins ben entrat el 2021. Actualment, encara queden entra 4 i 6 mesos per 

a poder obrir les portes al públic, moment que esperem amb unes ganes inimaginables. 

A3 - 4.2 Target 

Amb aquest projecte pretenem arribar a tots aquells individus aventurers amb ganes de 

submergir-se a la cultura berber i gaudir, a més de les onades, de totes les propostes culturals 

que el nostre enclavament únic ens pugui oferir.  

Ens centrarem en un públic jove, d’entre 20 a 40 anys sense deixar de banda les parelles amb 

fills que vulguin transmetre els valors de l’esport en família als més petits de la casa. Pel que fa al 

nivell de surf, oferim des de classes d’iniciació per a petits i grans, fins a classes més enfocades 

al perfeccionament de la tècnica per als surfers més avançats. També disposarem de classes 

de ioga per a aquells que busquin una bona dòsi de relax després d’un dia atabalat. 

Som conscients que la majoria del nostres públic serà internacional, sobretot de països com 

Espanya i Portugal, que al ser països molt propers al destí on la cultura del surf ha calat fort entre 
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els joves es converteixen en les primeres opcions per a atraure clients a les nostres instal·lacions. 

També és conegut que a França, Irlanda, o Anglaterra, i al Nord d’Europa en general la gent 

també pràctica molt aquest esport, i per tant, aquests països serien les segones opcions de 

captació de clients. Ja per últim, ens trobem amb el mercat Americà, tant del nord com del sud, 

que tot i que en aquella zona hi ha ubicacions immillorables per a la pràctica d’aquesta esport, 

sempre podem aportar el component cultural d’un país molt llunyà i molt diferent al que ells 

estan acostumats, i aquí és on trobaríem el nostre tercer i últim component del nostre públic 

objectiu. 

A3 - 4.3 Proposta de valor 

MAKTUB Surf Camp, un espai on practicar esport i relaxar-se mentre es gaudeix de la cultura 

local. 

Al allotjar-te amb nosaltres et transportaràs a l’arrel del que és MAKTUB, al sud del Marroc i a les 

comunitats que formaven una gran unió, com una gran família, posant un pes important en el 

treball social amb la comunitat que ens envolta. 

• Practica esport: l’esport, a banda de fer-nos sentir millor com a persones, ens ajuda a 

trencar barreres i a crear comunitats d’individus amb creences molt diferents. 

• Sent-et com a casa: a les nostres instal·lacions hi trobaràs un ambient familiar, sense 

aglomeracions ni grans grups, així podràs gaudir del teu temps a les nostres estances. 

• Aprén, ajuda i comparteix: des de MAKTUB volem que formis part de l’entorn en en que 

t’allotges, i sempre que ho desitgis, podràs formar part de les accions socials que duem 

constantment a terme a la comunitat que ens envolta, i així enriquir la teva estada. 

• Gaudeix al teu aire: vinguis sol, en parella o en família, tenim opcions per a tots els gustos i 

persones, així que sempre podràs trobar les activitats que més s’adeqüin a les teves 

necessitats. 

A3 - 4.4 Organigrama 

Tota empresa, des de la més petita a la més gran, necessita un organigrama per tal d’identificar 

i diferenciar les funcions i responsabilitats de cada individuu per donar un sentit al tot. A 

continuació detallem en un organigrama les persones implicades en aquest projecte, 

juntament amb la nomenclatura del la seva posició dins de l’organització.  
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En primera posició ens trobem a la Yasmina, un dels dos cocreadors de l’organització, i serà la 

màxima responsable de l’empresa. Com es tracta d’una empresa petita, ella també serà la 

responsable de rebre als nous hostes per tal d’acomodar-los, i de gestionar les reserves que hi 

hagi. 

En el següent nivell ens trobem en Joan, l’altre cocreador del projecte, que serà l’encarregat 

d’operacions de l’empresa. D’ell dependrà la contractació dels diferents empleats encarregats 

de realitzar el manteniment diari de les instal·lacions, així com dels responsables de gestionar el 

bar-restaurant. Hem doblat la posició de cambrer per tal de cobrir dos torns de 8 hores de 

treball, mentre que el cuiner farà un horari partit, per tal de poder assumir amb un sol 

treballador el torn de migdia i el de nit. 

Veiem també la posició d’empleat CMO, el responsable de gestionar les xarxes socials i la 

comunicació amb els clients, així com de planejar les diferents campanyes de captació i 

mesurar els resultats obtinguts en les accions específiques. 

Per últim, els professors no estaran contractats de forma fixa, sinó que disposarem de diversos 

contactes que treballen com a empleats freelance, i que seran contractats en funció de les 

demandes i necessitats dels nostres clients. 
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Gràfic 8: Organigrama de MAKTUB Surf Camp. [Gràfic]



A3 - 4.5 Anàlisi de la comunicació 

Després d’un ampli anàlisi del tipus de comunicació més adequat per al nostre target, i de veure 

com ho fan els nostres competidors més directes, hem definit quins haurien de ser els mitjans a 

través dels quals MAKTUB Surf Camp ha de captar clients i mantenir el contacte amb ells per tal 

d’aconseguir un bon engagement.  

CANAL FINALITAT

Pàgina Web

• Agrupar en un espai únic tota la informació sobre qui som. 

• Espai per a la contractació de reserves. 

• Xat amb el personal per a resolució de dubtes o problemes. 

• Registre d’usuaris per ampliar la base de dades de mailing.

Instagram

• Captació de seguidors que poden convertir-se en clients potencials. 

• Generar engagement amb els usuaris. 

• Xat amb el personal per a resolució de dubtes o problemes. 

• Espai per a dur a terme concursos i promocions concretes. 

• Generació de contingut de qualitat, com fotografies o vídeos curts.

Facebook

• Captació de seguidors que poden convertir-se en clients potencials. 

• Generar engagement amb els usuaris. 

• Xat amb el personal per a resolució de dubtes o problemes. 

• Espai per a dur a terme concursos i promocions concretes. 

• Generació de contingut de qualitat, com fotografies o vídeos curts.

Mailing

• Informació de caràcter general, promocions, i ofertes flash. 

• Mitjà de contacte amb els usuaris de la base de dades que no son 

seguidors a les xarxes socials. 

• Newsletter. 

• CRM i missatges més personalitzats que a les xarxes socials.

YouTube

• Espai per a la creació de contingut audiovisual de qualitat, com per 

exemple, vídeos de classes de surf, de l’espai de MAKTUB, de 

professionals vinculats, entrevistes, esdeveniments, accions socials, 

etc.
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A3 - 5. DAFO 

A3 - 5.1 Amenaces (Anàlisi extern) 

• Elevat grau de competència: Com hem pogut veure, existeixen nombrosos surf camps a la 

costa Sud del Marroc, i per tant pot ser un mercat complicat per entrar-hi com a nou 

element de competència. 

• Pèrdua del factor boca a boca: Al tractar-se d’una nova organització, anem per darrera en 

la cursa per aconseguir noves vendes de serveis, i perdem un dels factors que més ajuda a 

incrementar aquestes vendes, com és la recomanació d’algun conegut. 

• Mercat en constant creixement de competència: A banda dels negocis de competència 

estudiats, existeixen molts altres que han anat sorgint any rere any, i aquesta tendència 

pot allargar-se en el temps, apareixent constantment nous negocis amb qui disputar-se 

els clients. 

• Negoci estacionari: Tot i les bones condicions climàtiques i marítimes de la costa Sud del 

Marroc, els millors mesos per a la pràctica de surf són entre la tardor i l’hivern, fora del 

període estival europeu. 

A3 - 5.2 Oportunitats (Anàlisi extern) 

• Entrada en un mercat estable: Com hem pogut veure, any rere any increment els visitants 

al Marroc, així com les reserves d’hotels a la zona costera, per tant, estem iniciant-nos en 

un mercat a l’alça, i no hi ha senyals de debilitat que puguin fer-ho canviar en els propers 

anys. 

• Espais lliures de negoci: Degut a la crisi generada per la pandèmia COVID, hem vist com 

alguns dels surf camps que estaven establerts a la zona de Tamraght i Taghazout han 

finalitzat la seva activitat comercial, i per tant, algunes de les opcions que podien ser 

coincidents amb el nostre model de negoci han desaparegut, i podem ocupar el seu lloc 

en el mercat. 

• Sempre es poden millorar les coses: Com hem comentat anteriorment, entrem en un 

mercat ja establert i definit, però això a banda d’una amenaça és una oportunitat 

d’analitzar la forma de fer de la nostra competència, i poder detectar les seves debilitats i 

oferir millors alternatives. 

• Menor oferta pel que fa al nostre model de negoci: No busquem competir contra les grans 

empreses de convivències per a joves i adults, busquem un turisme familiar o de petits 

grups d’amics que vulguin gaudir més directament el contacte amb el mar i la cultura de 

la terra, i la competència en aquest mercat és més reduïda.  
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A3 - 5.3 Debilitats (Anàlisi intern) 

• Desconeixement per part del públic: En crear un nou negoci, la desconfiança donada pel 

desconeixement dels possibles clients és la debilitat més gran, ja que no hi ha opinions 

sobre nosaltres ni tampoc disposarem de gaires seguidors a les xarxes socials. 

• Model de negoci ja existent: Tot i intentar fer coses noves o diferents a d’altres surf camps, 

entrem en un mercat on el nostre model de negoci ja existeix, i pot ser complicat poder fer 

ressò de la nostra presencia sense gaire popularitat. 

• Equip de treballadors reduït: Tot i la possibilitat de contractar treballadors locals, és 

possible que l’equip de MAKTUB sigui massa reduït per a segons quines situacions, i això 

comporti pèrdua de clients o una mala impressió. 

• Endarreriment de l’inici de l’activitat comercial: La situació pandèmica que vivim ha fer 

aturar diverses vegades el procés de rehabilitació i construcció de l’espai de MAKTB Surf 

Camp, provocant pèrdua de temps, i la seva conseqüent pèrdua de possibles ingressos 

durant la temporada d’estiu. 

A3 - 5.4 Fortaleses (Anàlisi intern) 

• Coneixement del sector: A banda de l’anàlisi de la competència, els alts càrrecs de MAKTUB 

Surf Camp tenen anys d’experiència en la pràctica de surf i en els viatges esportius, i 

coneixen de primera mà els desitjos i les necessitats d’aquests tipus de turistes. 

• Experiència en gestió de projectes: Tot i ser un projecte completament nou, l’experiència en 

la gestió de projectes dona un bagatge important a l’hora de torbar ràpides solucions a 

problemes que puguin sorgir, i ajuda a l’organització a tenir més confiança en la feina que 

s’està realitzant. 

• Més que un negoci, és un somni: Un factor molt important a l’hora d’emprendre és fer-ho 

en quelcom que realment ens atragui, no només pensant en la compensació econòmica 

que el projecte pugui reportar-nos, i en aquest cas és tracta del somni dels dos creadors, 

per tant la seva implicació serà, si cap, més gran que la d’altres propietaris. 

• Factor social molt fort: La intenció d’involucrar a persones de la zona de Tamraght fa que la 

vessant social tingui encara més força, retornant al poble allò que ens ha pogut donar, i és 

un factor que pot ser important per a segons quins possibles clients a l’hora de decantar-

se per una opció o una altra. 

• Selecció de personal qualificat: Al tenir la necessitat de contractar personal per a algunes 

de les tasques a realitzar a MAKTUB Surf Camp, tenim la possibilitat de seleccionar a les 

persones millor qualificades per a ocupar aquests llocs de treball, i crear així un equip 

altament qualificat. 
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A3 - 5.5 Taula DAFO 
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A3 - 6. Pla de Comunicació 

A3 - 6.1 Objectius de la comunicació 

• Aconseguir major visibilitat de la marca en el mercat dels surf camps al Marroc. 

• Notorietat de la marca. 

• Crear una interacció marca-client, engagement. 

• Posicionament de marca amb el nostre públic objectiu. 

Una vegada analitzada la situació externa i interna de l’organització, estudiada la competència, i 

definit tant el target com els canals de comunicació que s’utilitzaran, hem desenvolupat unes 

accions específiques que ens haurien d’ajudar a aconseguir els objectius marcats. 

El que volem és donar a conèixer la nostra marca, posicionar-la i atraure a un client objectiu. En 

un segón punt, la missió és aconseguir que el client parli de nosaltres amb els seus contactes 

més propers, aconseguint passar de ser desconeguts, a una opció preferida per al nostre target. 

interactuant amb els nostres usuaris aconseguirem fer soroll cap als nostres possibles clients, i 

podem arribar al nostre públic objectiu mitjançant unes experiències que després compartiran 

amb terceres persones. Volem posicionar-nos com una marca nova i fresca, però amb les 

coses clares i coneixent les necessitats dels nostres clients, per aquest motiu es realitzaran 

accions de fidelització que acabaran de completar l’engagement amb els nostres usuaris. 

Les diferents accions offline i online que exposarem a continuació ens permetran arribar al 

nostre públic objectiu. 

A3 - 6.2 Accions offline 

• MAKTUB Surf Camp: Is for the People 

Esdeveniment previ a l’obertura al públic a les nostres instal·lacions, i destinada a la gent local 

de Tamraght i amants del surf. Un esdeveniment que es durà a terme a la tarda i vespre per a 

donar a conèixer a la gent local la nostra presencia, i fer-los partícips de la nostra activitat. 

Espais oberts per a visitar, càtering preparat pel nostre equip de cuiners amb les millors delícies 

locals, i bona musica per gaudir junts d’un moment molt especial, la pròxima obertura de 

MAKTUB Surf Camp. Convidarem amics, gent que ens ha ajudat, surfers i skaters locals i els seus 

amics, així com els màxims mandataris del poble i els encarregats de la gestió turística. 

Data de l’esdeveniment: 18 de setembre de 2021 (dues setmanes abans de l’obertura). 

28



Objectius específics: 

• Anunciar la nostra presència dins del poble, i generar confiança cap a a població local. 

• Aprofitar el coneixement de la nostra presència de la gent local per a possibles 

recomanacions a turismes que no ens coneixen. 

• Començar a crear una comunitat amb la que poder recolzar-nos i a la vegada donar 

suport en cas que ho necessitin. 

• Aprofitar per fer contactes amb amants del surf que en algun moment puguin oferir-nos 

els seus serveis o algun esdeveniment col·laboratiu. 

• Obtenir material audiovisual de l’esdeveniment per tenir contingut per les xarxes socials. 

• MAKTUB Influencers Week 1 

El nostre departament de màrqueting s’haurà encarregat de trobar a les xarxes socials alguns 

influencers especialitzats en viatges i també alguns esportistes d’elit del món del surf que tinguin 

prou repercussió a les xarxes socials. S’els convidarà a passar 5 dies a les nostres instal·lacions, 

amb a canvi de la difusió de les seves activitats durant aquells dies als seus perfils d’Instagram i 

Facebook. La idea es ajuntar dos perfils de persones amb pes a les xarxes socials per tal de 

difondre un mateix missatge: MAKTUB és un espai únic per a la pràctica esportiva, i per a gaudir 

d’unes vacances relaxants i de qualitat. 

Data de l’esdeveniment: del 20 al 24 de setembre de 2021 (la setmana anterior a l’obertura). 

Objectius específics: 

• Augmentar seguidors a les xarxes socials de dos àmbits específics, com són els amants del 

surf i dels viatges. 

• Aquest augment de seguidors pot donar notorietat a la marca en pocs dies. 

• Aconseguir una bona quantitat de vendes des de l’inici de la nostra activitat. 

• Obtenir material audiovisual de l’esdeveniment per tenir contingut per les xarxes socials. 

• MAKTUB Influencers Week 2 

El mateix esdeveniment que la MAKTUB Influencers Week 1, però amb convidats diferents dels 

mateixos àmbits, viatgers i surfers amb una important massa de seguidors a les xarxes socials. 

Data de l’esdeveniment: del 27 de setembre al 1 d’octubre de 2021 (la setmana de l’obertura). 
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• MAKTUB Surf Tournament 

El mundial de surf, World Tour 2021 comença el 4 de desembre de 2021 per al campionat femení, i 

el 8 de desembre per al masculí, i volem remarcar aquesta data tant important celebrant el 

nostre propi campionat de surf, amb categories tant masculina com femenina. Contactarem 

amb els i les millors surfers a nivell mundial, que no hagin entrat dins dels 34 millors del món que 

participen en el World Tour 2021, o 17 en el cas de les noies, i els convidarem a passar uns dies a 

les nostres instal·lacions, mentre participen en un torneig a les nostres platges. Intentarem que 

els propis patrocinadors dels convidats es publicitin al torneig, ja que serà emès en directe per 

les xarxes socials i pel nostre canal de YouTube, i d’aquesta manera ells aconseguiran visibilitat 

de marca i nosaltres abaratir els costos de l’esdeveniment.  

Data de l’esdeveniment: del 8 al 12 de desembre de 2021. 

Objectius específics: 

• Augmentar seguidors a les xarxes socials amants i del surf. 

• Aconseguir notorietat de marca a Internet. 

• Realitzar contactes amb els diferents patrocinadors dels participants al torneig. 

• Incrementar les vendes de cara a la temporada de vacances de Nadal. 

• MAKTUB Skate & Donate 

El nostre compromís social amb Tamraght ha de fer-se patent amb l’arribada del Nadal i l’any 

nou, i és per aquest motiu que crearem aquest esdeveniment al parc d’skate de la ciutat, on els 

joves i les joves patinadores locals podran participar en un torneig on, el preu de l’entrada, serà 

donar un regal per als nens i nenes més desfavorits de la localitat. Crear comunitat i ajudar al 

creixement i felicitat dels més petits està sempre a la ment de MAKTUB Surf Camp, i es per això 

què crearem aquest esdeveniment solidari, que de ben segur atraurà l’atenció de tota la 

localitat 

Data de l’esdeveniment: del 20 al 23 de desembre de 2021. 

Objectius específics: 

• Reforçar la nostra raó social en aquestes dates tant senyalades de l’any. 

• Aconseguir regals per les famílies amb menys recursos de Tamraght. 

• Fer ressò de l’activitat solidaria a la xarxa social, per tal d’animar als usuaris a realitzar 

accions solidaries similars. 

• Obtenir material audiovisual de l’esdeveniment per tenir contingut per les xarxes socials. 
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A3 - 6.3 Accions online 

Presentem pla d’accions online a dur a terme fins a finals de 2021. Aquestes accions han de 

marcar un camí i ajudar en la planificació de les accions online a partir de 2022. 

Totes les publicacions a les xarxes socials, així com els vídeos que es publiquin tant a aquestes 

com a YouTube seran en anglès. Tal com hem vist en el nostre target, el públic objectiu al que 

volem arribar és d’arreu d’Europa, i tot i que el país més proper sigui Espanya i probablement 

sigui la nostra major quota de mercat, el nivell d’anglès de les persones compreses entre els 20 i 

els 40 anys es prou bo com per entendre els missatges emesos. 

• Setmana del 16 al 22 d’agost de 2021 

• Obrir els perfils de Instagram, Facebook i, YouTube. 

• Publicar la pàgina web de MAKUB Surf Camp per començar a admetre reserves. 

• Realitzar un primer post a Facebook i Instagram amb el logotip del projecte i presentant-

nos. 

• Penjar el primer vídeo al canal de YouTube amb imatges de la rehabilitació de l’espai 

MAKTUB i el seu resultat final. 

• Setmana del 23 al 29 d’agost de 2021 

• Realitzar un post a Instagram i Facebook per redirigir els seguidors cap a la pàgina web i 

que es subscriguin a la nostra newsletter. 

• Realitzar un segon post a les xarxes socials presentant algun treballador del nostre equip 

de professionals. 

• Setmana del 29 d’agost al 5 de setembre de 2021 

• Realitzar un post a Instagram i Facebook per redirigir els seguidors cap a la pàgina web i 

que es subscriguin a la nostra newsletter. 

• Realitzar un segon post a les xarxes socials presentant algun treballador del nostre equip 

de professionals. 

• Setmana del 6 al 12 de setembre de 2021 

• Realitzar un post a Instagram i Facebook amb fotografies de les estances i presentant les 

opcions de contractació d’allotjament i paquets amb classes de surf. 

• Realitzar un segon post a les xarxes socials presentant la cuina local que es servirà al 

restaurant de les instal·lacions, així com els encarregats de fer-ho possible. 
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• TED Talk a YouTube de la Yasmina i en Joan, creadors de MAKTUB Surf Camp, explicant-nos 

la seva experiència com a emprenedors d’aquest negoci 

• Setmana del 6 al 12 de setembre de 2021 

• Realitzar un post a Instagram i Facebook amb fotografies de les estances i presentant les 

opcions de contractació d’allotjament i paquets amb classes de surf. 

• Realitzar un segon post a Instagram i Facebook per redirigir els seguidors cap a la pàgina 

web i que es subscriguin a la nostra newsletter. 

• Setmana del 13 al 19 de setembre de 2021 (Esdeveniment MAKTUB Surf Camp: Is for the People) 

• Realitzar un post a Instagram i Facebook anunciant l’esdeveniment MAKTUB Surf Camp: Is 

for the People, que tindrà lloc el dia 18 de setembre. 

• Accions en directe a Instagram i Facebook el dia 18 per mostrar l’esdeveniment. 

• Realitzar un post a Instagram i Facebook anunciant l’obertura al públic el dia 2 d’octubre.  

• Publicar un vídeo a YouTube on algun dels nostres professors de surf expliqui als usuaris les 

bones condicions climàtiques de la costa sud del Marroc per a la pràctica del surf. 

• Setmana del 20 al 26 de setembre de 2021 (MAKTUB Influencers Week 1) 

• Dues o tres publicacions a Facebook i Instagram de fotografies de l’esdeveniment realitzat 

la setmana anterior, amb els espais ben decorats i persones rellevants. 

• Accions en directe a Instagram i Facebook el durant tota la setmana per tal de mostrar 

l'esdeveniment. 

• Compartir les publicacions a les xarxes socials dels influencers convidats. 

• Llançar el hashtag #MAKTUBLovers aprofitant les publicacions dels convidats i la seva 

notorietat a les xarxes socials. 

• Publicar un vídeo a YouTube de l’esdeveniment MAKTUB Surf Camp: Is for the People. 

• Setmana del 27 de setembre al 3 de d’octubre de 2021 (MAKTUB Influencers Week 2) 

• Dues o tres publicacions a Facebook i Instagram de fotografies de l’esdeveniment de la 

setmana anterior, amb els espais ben decorats, persones rellevants i activitats realitzades 

amb els convidats. 

• Accions en directe a Instagram i Facebook el durant tota la setmana per tal de mostrar 

l'esdeveniment. 

• Compartir les publicacions a les xarxes socials dels influencers convidats. 

• Seguir amb l’acció del hashtag #MAKTUBLovers aprofitant les publicacions dels convidats i 

la seva notorietat a les xarxes socials. 

• Publicar un vídeo a YouTube de l’esdeveniment MAKTUB Influencers Week 1. 
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• Setmana del 4 al 10 de d’octubre de 2021 (Primers clients) 

• Dues o tres publicacions a Facebook i Instagram de fotografies de l’esdeveniment de la 

setmana anterior, amb els espais ben decorats, persones rellevants i activitats realitzades 

amb els convidats. 

• Publicar un vídeo a YouTube de l’esdeveniment MAKTUB Influencers Week 2. 

• Acció de mailing amb la nostra base de dades per anunciar l’obertura al públic 

• Setmana del 11 al 17 de d’octubre de 2021 

• Dues publicacions a Facebook i Instagram de fotografies dels primers assistents realitzant 

diverses activitats, com surfejar o gaudint d’un bon plat local al nostre restaurant. 

• Llançar a Instagram i Facebook un concurs #MAKTUBLovers: Aprofitant la notorietat a les 

xarxes d’aquest hashtag, donada per les publicacions dels influencers, promocionar un 

concurs on el guanyador o guanyador podrà gaudir de 3 nits d’allotjament gratuït a les 

nostres instal·lacions, amb classes personalitzades i altres activitats incloses. Per participar 

els usuaris hauran de publicar una fotografia seva a les xarxes que es pugui vincular amb 

activitats com viatjar, fer surf o gaudir de gastronomia ètnica. La seva durada serà fins al 31 

d’octubre, i el dia 1 de novembre anunciarem el guanyador, que serà aquella persona que 

més reaccions hagi rebut a la seva publicació (m’agrades i comentaris). 

• Acció de mailing animant als registrats a la nostra base de dades a participar als 

concursos de les xarxes socials per si algun no ens segueix. 

• Setmana del 18 al 24 de d’octubre de 2021 

• Una publicació a Facebook i Instagram de fotografies dels assistents realitzant diverses 

activitats, com surfejar o gaudint d’un bon plat local al nostre restaurant. 

• Una publicació a Instagram i Facebook recordant el concurs #MAKTUBLovers. 

• Acció de mailing animant als registrats a la nostra base de dades a participar als 

concursos de les xarxes socials per si algun no ens segueix. 

• Publicar un vídeo a YouTube de les activitats realitzades pels clients que han assistit durant 

les dues setmanes anteriors. 

• Setmana del 25 al 31 de d’octubre de 2021 (Halloween) 

• Una publicació a Facebook i Instagram de fotografies dels assistents realitzant diverses 

activitats, com surfejar o gaudint d’un bon plat local al nostre restaurant. 

• Una publicació a Instagram i Facebook recordant per darrera vegada la possibilitat de 

participar en el concurs #MAKTUBLovers. 

• Una publicació a Facebook i Instagram anunciant la festa de Halloween que tindrà lloc 

durant tot el dia 31 d’octubre, on ens disfressarem i hi haurà sorpreses terrorífiques. 
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• Setmana del 1 al 7 de novembre de 2021 

• Dues publicacions a Facebook i Instagram de fotografies dels assistents durant el dia de 

Halloween. 

• Emissió en YouTube en directe per anunciar el guanyador o guanyadora del concurs 

#MAKTUBLovers, així com una posterior post a les xarxes socials per acabar de comunicar-

ho a tots els seguidors 

• Setmana del 8 al 14 de novembre de 2021 

• Dues publicacions a Facebook i Instagram de fotografies dels assistents realitzant diverses 

activitats, com surfejar o gaudint d’un bon plat local al nostre restaurant. 

• Acció de mailing anunciant descomptes en les contractacions del Black Friday, que serà el 

26 de novembre. 

• Publicar un vídeo a YouTube recopilatori d’accions socials que s’hagin dut a terme des dels 

inicis de MAKTUB Surf Camp, ajudant als nens i nenes del poble, i a aquells que més ho 

necessiten, i sempre amb l’implicació dels clients que han estat allotjats, si així ho volen. 

• Setmana del 15 al 21 de novembre de 2021 

• Una publicació a Facebook i Instagram de fotografies dels assistents realitzant diverses 

activitats, com surfejar o gaudint d’un bon plat local al nostre restaurant. 

• Una publicació a Facebook i Instagram anunciant descomptes en les contractacions del 

Black Friday, que serà el 26 de novembre. 

• Acabar de tancar acords amb els i les surfers professionals que participaran en el MAKTUB 

Surf Tournament del 8 al 12 de desembre, així com amb els patrocinadors. 

• Setmana del 22 al 28 de novembre de 2021 (Black Friday) 

• Una publicació a Facebook i Instagram anunciant el MAKTUB Surf Tournament, amb algun 

dels surfers confirmats. 

• Una publicació a Facebook i Instagram el 26 de novembre anunciant descomptes de fins 

al 30% en la contractació d’allotjament o paquets d’estada més classes de surf, per les 

dates compreses entre el 20 de desembre i 31 de gener. D’aquesta manera potenciem 

omplir les nostres instal·lacions durant el primer període vacacional que estem oberts de 

cara al públic. 

• Seguir amb els acords amb els i les surfers professionals que participaran en el MAKTUB 

Surf Tournament del 8 al 12 de desembre, així com amb els patrocinadors. Aquesta 

setmana ja hauria de quedar tancada la participació del tots els convidats, així com els 

contactes amb marques i patrocinadors per a l’esdeveniment. 
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• Setmana del 29 de novembre al 5 de desembre de 2021 

• Una publicació a Facebook i Instagram de fotografies dels assistents realitzant diverses 

activitats, com surfejar o gaudint d’un bon plat local al nostre restaurant. 

• Una publicació a Facebook i Instagram anunciant el MAKTUB Surf Tournament, amb tots els 

surfers confirmats per l’esdeveniment. 

• Acabar de tancar acords amb els i les surfers professionals que participaran en el MAKTUB 

Surf Tournament del 8 al 12 de desembre, així com amb els patrocinadors. 

• Publicar un vídeo a YouTube on la Yasmina ens explicarà la iniciativa del MAKTUB Surf 

Tournament, quines activitats s’hi realitzaran, quins surfers professionals hi participaran, i 

tota la informació per atraure usuaris que visualitzin l’esdeveniment en streaming. 

• Setmana del 6 al 12 de desembre de 2021 (MAKTUB Surf Tournament) 

• Una publicació a Facebook i Instagram del quadre del MAKTUB Surf Tournament. 

• Vídeos curts a les stories d’Instagram i Facebook de cadascun dels participants en 

l’esdeveniment, presentant-se i explicant breument qui són. 

• Una publicació diària des del dia 8 fins al 12, amb el resum de la jornada del torneig. 

• Retransmissió en streaming a través del canal de YouTube de MAKTUB Surf Camp de 

l’esdeveniment. 

• Setmana del 13 al 19 de desembre de 2021 

• Una publicació a Facebook i Instagram anunciant els guanyadors masculí i femení del 

MAKTUB Surf Tournament. 

• Una publicació a Facebook i Instagram anunciant l’esdeveniment MAKTUB Skate & Donate 

que tindrà lloc del 20 al 23 de desembre. 

• Publicar un vídeo a YouTube amb el resum de les millors imatges del Surf Tournament. 

• Acció de mailing anunciant l’esdeveniment MAKTUB Skate & Donate, així com recapitulant 

el millor del MAKTUB Surf Tournament. 

• Setmana del 20 al 26 de desembre de 2021 (MAKTUB Skate & Donate) 

• Una publicació diària a Facebook i Instagram del 20 al 23 amb algun dels participants del 

torneig de skate, fotos dels donatius, etc. 

• Tot i que al Marroc el cristianisme no es la religió oficial, i per tant no celebren el Nadal, des 

de MAKTUB no volem perdre l’oportunitat de felicitar les festes al gran gruix del que serà la 

nostra comunitat Europea, així doncs felicitarem les festes amb un post a Instagram i 

Facebook. 

• Retransmissió en directe per Instagram de la repartició de regals obtinguts al MAKTUB 

Skate & Donate als nens i nenes de Tamraght. 
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• Setmana del 27 de desembre de 2021 al 2 de gener de 2022 

• Una publicació a Facebook i Instagram felicitant l'entrada al nou any. 

• Dues publicació a Facebook i Instagram amb diverses fotografies dels millors moments de 

2021, i agraint a tots els assistents a les nostres instal·lacions i participants d’esdeveniments 

la seva presencia en els nostres primers mesos de vida. 

• Publicar un vídeo a YouTube amb el resum de les millors imatges de l’any 2021. 

• Acció de mailing felicitant l’any nou a tots els nostres usuaris, i anunciant el període de 

rebaixes en la contractació d’allotjament i paquets del 9 al 23 de gener. 

Acabem ja el calendari de publicacions i accions online a realitzar durant l’any 2021. Ens hem 

centrat en les accions concretes que realitzarem a Instagram, Facebook i YouTube, els nostres 

principals canals a Internet per a la captació de clients, així com accions de mailing concretes. 

No hem entrat en cap acció concreta de SEO i SEM, i això és perquè ha de ser una tasca diària, 

on s’hauran de revisar els següents punts per optimitzar al màxim possible aquest aspecte: 

• Revisar i optimitzar el posicionament SEO de la nostra pàgina web. 

• Revisar i optimitzar el posicionament SEM de la nostra pàgina web, veient si hi ha paraules 

clau que podem millorar, acotant més el target i els països on publicitar-nos, i no pagant 

per paraules clau que no ens reporten cap venda. 

• Revisar els fluxos dels usuaris a la nostra web, analitzar les pàgines visitades, veure la tassa 

de rebot i la tassa de conversió final, i intentar optimitzar aquestes accions al màxim per no 

perdre possibles compradors finals. 

• Analitzar el ROI que obtenim després dels esdeveniments concrets offline i online marcats 

al calendari. 

Aquí donem per finalitzat el pla de comunicació transversal de MAKTUB Surf Camp, i esperem 

que l’anàlisi realitzat, així com la programació d’accions i publicacions serveixi de guia per a la 

continuïtat de l’activitat de l’empresa a les seves xarxes socials i canals de comunicació ja 

definits. 
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