
See Barcelona és una guia turística de distribució 
gratuïta de la ciutat de Barcelona escrita en anglès, 
espanyol i francès. Fundada el 1996, See Barcelona 
té com a objectiu facilitar l’estada als nostres hostes 
oferint-los informació precisa de les ofertes culturals 
i d’oci, transports, mapes, museus, llocs d’interès... 
També inclou reportatges i suggerències en funció de 
la temporada, així com una secció amb informació 
d’interès turístic de la província de Barcelona i 
escapades fora de la ciutat. See Barcelona és molt 
coneguda i apreciada tant pels nostres visitants com 
pels hotels i institucions que la distribueixen.

La seva distribució estratègica als principals hotels i 
centres d’interès turístic cultural de la ciutat, així com 
la personalització de molts dels seus exemplars per 
a cadenes hoteleres i esdeveniments internacionals, 
suposa una important plataforma per arribar al nostre 
client final: el visitant de curta i mitja estada en un àmbit 
tant d’oci com executiu.

Actualment, See Barcelona forma part del 
Grup Pànxing Comunicació, amb més de 25 anys 
d’experiència en el sector editorial i amb edicions 
quinzenals, mensuals i semestrals a Catalunya, Andorra 
i el sud de França.

Així mateix, Pànxing Comunicació està format per 
un important equip de professionals que treballa per 
donar solucions creatives a empreses, marques i 
productes, oferint serveis de disseny gràfic, web, social 
media, impremta digital, fotografia, il·lustració i serveis 
editorials.

Aquesta gran plataforma ofereix la possibilitat als clients 
de See Barcelona d’arribar més lluny i comptar amb 
molts més recursos i possibilitats per a l’expansió de les 
seves empreses.
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Tiratge
25.000 exemplars x edició
Periodicitat
Trimestral 
Idiomes
Espanyol
Anglès
Francès
Dies de sortida 
Edició de primavera: 21 de març
Edició d’estiu: 21 de juny
Edició de tardor: 21 de setembre
Edició d’hivern: 21 de desembre
Dates de tancament
Edició de primavera: 1 de març
Edició d’estiu: 1 de juny
Edició de tardor: 1 de setembre
Edició d’hivern: 1 de desembre
Impressió
Color
Cobertes
Paper estucat brillant de 170 gr., plastificat UVI
Interior
Paper estucat brillant de 90 gr.
Pàgines
100 pàgines aproximadament
Format
Format tancat DIN-A5 (148,5 x 210 mm)
Format obert DIN-A4 (297 x 210 mm)

Sexe
 60,60% Homes
 39,40% Dones
Nacionalitat
 20,20% Espanya
 9,60% Estats Units
 8,60%  Gran Bretanya
 8,00%  França
 6,00%  Itàlia
 5,50%  Alemanya 
Nivell d’estudis
 97,20%  Universitaris o estudis superiors
Situació laboral 
 86,50%  Treballadors 
Durada de l’estada
 31,80%  5 nits o més
Motiu de l’estada a BCN
 64,50%  Vacances
Acompanyants
  38,70% Parelles
  24,10% Sols
 15,00% Família
  7,80% Amics

DISTRIBUCIÓ 
Entrega a més de 100 hotels de la ciutat de Barcelona, 
així com a l’Aeroport i a oficines de turisme.
Sistema de distribució amb edicions personalitzades a cadenes 
hoteleres com NH Hotels, Hotels Catalonia, 
Hotel Rey Don Juan Carlos I i Le Meridien.
Edicions personalitzades també per a Barcelona Convention 
Bureau, així com per a esdeveniments, fires i congressos de 
caràcter mundial com el Mobile World Congress, i per a qualsevol 
entitat d’interès turístic, burocràtic o de negocis que ho sol·liciti.
Distribució en totes les oficines de turisme de la ciutat i en les 2 
terminals de l’aeroport.

SEE BARCELONA A LA XARXA 
Disposa de la seva pròpia web www.seebarcelona.com, i 
compta amb el suport de tota la plataforma digital de Pànxing 
Comunicació, amb el portal web www.panxing.net i la seva 
presència a les principals xarxes socials.

CONTROL DE TIRADA
Control de tiratge per part de l’Oficina de Justificació de la Difusió 
OJD-PGD.
Difusió controlada
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Justificació de la
Difusió
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