ADIN, a disposició dels mitjans per informar
sobre l'oferta nàutica i d'oci al mar aquest estiu
L'associació posa tot el seu coneixement i contactes sobre activitats d'oci
relacionades amb la naùtica i el mar a disposició dels mitjans que vulguin.
L'entitat agrupa unes 200 empreses que abarca sectors com la construcció
i venda d'embarcacions, el lloguer, el turisme nàutic i la immersió.
Barcelona, 20 de juliol de 2010.- Ens posem en contacte amb vosaltres des de
l’Associació d’Indústries i Serveis Nàutics (ADIN) per oferir-vos la possibilitat
d'introduir continguts relacionats amb la nàutica i la navegació i d'activitats d'oci al mar
en la vostra programació d'estiu, ja sigui a través d'espais ja creats o bé que volgueu
incorporar.
Podem proporcionar-vos la informació directament o bé posar-vos en contacte amb
alguna de les més de 200 empreses i entitats associades i que pertanyen a sectors com:
. turisme nàutic
. construcció, venda i distribució d'embarcacions, motors i accessoris
. lloguer d'embarcacions (charter)
. serveis de manteniment i reparació
. estades nàutiques
. seguretat marítima
. centres d’immersió
. protecció del medi marítim
La transversalitat d'ADIN -inclou com a socis l'Associació de Constructors
d’Embarcacions de Catalunya, l'Associació Catalana d'Escoles Nàutiques, l'Associació
d'Estacions Nàutiques de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Navals, l'Asociación de
Patrones de Yate, l'Associació de Comerços i Tallers Nàutics de Girona, la Federació
Catalana de Motonàutica, la Federació Catalana de Vela, la Federació Catalana de Pesca
Esportiva, la Federació Catalana de Motonàutica i la Federació Catalana d'Activitats
Subaquàtiques- li permet tenir una visió i coneixement privilegiats del sector nàutic a
Catalunya i que ara posa a la disposició de tot aquell mitjà que ho necessiti i li pugui ser
d'utilitat en qualsevol dels seus espais o seccions.
També podem assessorar-vos sobre temes d'actualitat, donar-vos idees sobre el sector
que puguin interessar els vostres lectors, oients o espectadors o informar-vos sobre tots
les activitats i els actes nàutics més destacats a Catalunya.
ADIN compta amb 202 empreses associades directament i unes 150 més entre les
associacions i federacions esmentades. En total, l'entitat genera un volum de negoci de
més de 600 milions d'euros (40% del sector a Catalunya) i uns 3.000 llocs de treball
directes (40% del sector a Catalunya).
Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN)
Avda. Reina Mª Cristina, s/n 08004 Barcelona – Tel: 93 233 24 32 – info@adin.cat

Per a més informació:
MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa d’ADIN
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531 /
info@monmar.net
Helena Ges / Tel. 93 883 31 00 (ext. 17407) – 699 285 915
hges@monmar.net
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta - 08500 Vic
ADIN (Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics)
Miquel Guarner/ Tel.: 93 233 24 32- Fax: 93 233 24 33
info@adin.cat
www.adin.cat
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