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Tuits escrutats (tuits+retuits) i variació interanual - Abril 2018
Al mes d'abril de 2018, el nombre de tuits associats a les marques turístiques de les Illes
Balears va enregistrar pujades, sempre comparant amb el mateix mes de l'any anterior, a
les marques de Mallorca (8,9%) i Formentera, aquesta última anotant una variació del
24% encara més alta que al març (17,9%). Ibiza anota de nou un percentatge negatiu
respecte 2017 perdent un 11,5% de tuits però per altra banda, segueix com la marca que
més tuits acumula (sumant gairebé 70.000 tuits més que la marca Mallorca). El dia
amb més tuits coincideix amb la mort del DJ Avicii.

Mallorca 167.301 tuits
Menorca 27.541 tuits

Ibiza 237.398 tuits
Formentera 16.022 tuits

Marca

Número de tuits

Variació interanual

Mallorca

167.301 tuits

8.86 %

Menorca

27.541 tuits

-28.18 %

Ibiza

237.398 tuits

-11.47 %

Formentera

16.022 tuits

24.09 %
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Idiomes
El castellà (representa el 43,7% sobre el total de tuits) és el més utilitzat a l'hora de
tuitejar sobre les marques, superant en 8,8 punts percentuals l'anglès. Analitzant per
illes, el castellà és molt majoritari: representa el 67% a Formentera mentre a Menorca i
Mallorca supera al 60%). L'idioma anglès és el més relacionat amb Ibiza, on suposa el
50% del total de tuits relacionats. També en aquesta marca, crida l'atenció que un 18%
de mencions són en altres idiomes, mentre a la resta de marques, com a molt, superen el
8% de quota de representació.
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

Total

%Total

Castellà

100.195

16.962

67.805

10.803

195.765

43.67 %

Català

16.527

4.076

3.764

1.737

26.104

5.82 %

Anglès

32.406

4.242

117.578

2.061

156.287

34.87 %

Alemany

10.421

317

4.425

117

15.280

3.41 %

Altres

7.752

1.944

43.826

1.304

54.826

12.23 %

Total

167.301

27.541

237.398

16.022

448.262

100.0 %
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Rànquings Patrimoni

de Mallorca

La Seu
Castell de Bellver
Oli
Far de Formentor
Ensaïmada

El far de Formentor registra dos tuits destacats, coincidint a més en que són fotos
nocturnes. Per altra banda, la foto què obté més RT (20) és una que ja hem vist en altres
ocasions (i que aquest cop viralitza @BestLighthouses) mentre la segona és pròpia de
l'autor, @dmaimo. El collage de fotos dels Jardins d'Alfàbia (Bunyola) tuitejat per
@rominatf8 arriba als 13RT, amés ens dona una mica d'informació d'un indret que no
sol aparèixer entre els destacats de la xarxa. Finalment, @TurismeBalears anota 11RT amb
un tuit gastronòmic, amb foto de la coca de patata, i link a la fitxa de la web.

Rànquings Platges

de Mallorca

Sa Calobra
Cala d’Or
Porto Cristo
Cala Agulla
Port de Sóller

El compte de fotografies @amazinglybeaut publica la foto destacada del mes,
corresponent al Caló des Moro i a on se la pot veure en tota la seva amplitud. El tuit
arriba als 60RT i supera els 300 agradaments. @spain opta per la vista frontal per mostrar
Cala Llombards amb les seves característiques casetes a la vora de la mar. @GiuseppeWT
ens porta a la Font de la Cala, que no és habitual tenir en aquesta secció, la fotografia té
l'aigua com a element principal mentre el text es centra en els acompanyants de l'autor.
Finalment, @estarellasmarta aporta una foto pròpia d'Es Trenc per a les diferents seccions
d'El Temps a la televisió.
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Rànquings Naturalesa

de Mallorca

Cap de Formentor
Serra de Tramuntana
S'Albufera de Mallorca
Arxipèlag de Cabrera
Torrent de Pareis

@SitiosdeEspana opta aquest mes per la naturalesa de l'Arxipèlag de Cabrera i ens mostra
el far i una bona part de la costa i la vegetació que l'envolta. Es converteix en el tuit
destacat amb 21RT. Una fotografia de la desembocadura del Torrent de Pareis a la mar,
amb un aconseguit efecte de profunditat, tuitejada per @Themummy1 (desconeixem si es
pròpia) aconsegueix 15RT i supera els 100 agradaments.

Rànquings Esports

de Mallorca

Ciclisme
Golf
Triatló
Running
Navegació a vela

D'aquesta categoria rescatam el tuit de @rosataberner que sempre ofereix bones imatges i
videos del buceig a Mallorca i a més, compta amb seguidors suficients per viralitzar-los.
En aquesta ocasió, el que destaca és el que inclou un vídeo d'una medusa, acumulant
14RT i superant els 70 agradaments.
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Rànquings Topònims

de Mallorca

Palma
Alcúdia
Calvià
Manacor
Pollença

Fins a catorze tuits virals comptabilitzam aquest mes. La majoria són de Palma, com la
vista nocturna del Passeig Marítim de @amordivino20131, que resulta ser el que més RT
aconsegueix (63). El blocaire suec @swenomad també en posiciona bé quatre, dos de
Palma, i un de Pollença però el de més èxit és un dels carrers de Muro (24RT). el cantant
@antoniorozco promociona Alcúdia, on té el seu restaurant, en dos tuits i sempre amb
bons resultats (35 i 24RT). @martinalcudia17 opta per la bifurcació entre els carrers
Jaume II i Colom. @cntraveller es centra més en el luxe i l'elegància de la capital en el seu
reportatge i @voguemagazine opta per un viatge de 24 hores.

Rànquings Esdeveniments

de Mallorca

Marketing Rocks
Mallorca312
Gira loco por cantar
SmartIsland
Congress

World

Setmana santa

A banda de la promoció del concert de @raphaelnet_com, amb set tuits amb més de
10RT, d'aquest mes ens quedem amb la prova esportiva @Mallorca312, que ha agraït
l'èxit de la cursa amb un video i també ha fet palesa la presència del ciclista "Purito"
Rodriguez, arribant en els dos casos als 21RT (i més de 70 i 170 agradaments
respectivament). En un altre àmbit, el congrés #MarketingRocks també ha aconseguit
varis tuits destacant la seva celebració acompanyats de la marca Mallorca.
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Rànquings Patrimoni

de Menorca

Naveta des Tudons
Formatge
Museu de Menorca
Far d'Artrutx
Far de Favàritx

La Naveta dels Tudons continua com a gran reclam del patrimoni menorquí a Twitter. Així
ho certifica el tuit de @TurismoMenorca amb la foto, la fitxa adjunta i la referència a
National Geographic sobre la seva importància com a monument megalític. Acaba el mes
amb 19RT i gairebé 40 agradaments.

Rànquings Platges

de Menorca

Platja de Binisafúller
Arenal d'es Castell
Cala Binidali
Binibeca Vell
Platja de Macarella

El blocaire @besttravelbook (més de 100.000 seguidors) publica (per duplicat) un tuit
amb Binisafuller com a protagonista amb varies fotografies en un collage que mostra la
platja des de varies perspectives, acumulant 73RT i gairebé 300 agradaments.
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Rànquings Naturalesa

de Menorca

Camí de Cavalls

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.

Rànquings Esports

de Menorca

Senderisme
Ciclisme
Golf
Submarinisme
Running

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.
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Rànquings Topònims

de Menorca

Maó
Ciutadella
Fornells
Alaior
Es Mercadal

El reporter de viatges @LeadbeaterChris (2.000 seguidors) dedica un dels seus tuits a Es
Mercadal destacant algunes de les seves virtuts i adjuntant dues fotografies.
@TurismeBalears opta per el port de la ciutat de Ciutadella adjuntant, a més d'una
fotografia d'àmplia perspectiva, un pla de viatge de dos dies.

Rànquings Esdeveniments

de Menorca

Fira Arrels
Festes de Sant Joan

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.
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Rànquings Patrimoni

de Ibiza

Herbes
Dalt Vila
Greixonera
Flaó
Necròpolis Puig des Molins

La proposta de @TurismeBalears de fer escollir als usuaris entre els diferents licors
tradicionals de les Balears ha tengut éxit. Així, les herbes eivissenques, han acumulat 57RT
durant tot el mes amb aquest tuit.

Rànquings Platges

de Ibiza

Platja d'en Bossa
Cala Conta i Racó d'en Xic
Cala Tarida
Cala Talamanca
Cala Jondal

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.
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Rànquings Naturalesa

de Ibiza

Es Vedrà
Es Vedranell
Parc Naural de Ses Salines

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.

Rànquings Esports

de Ibiza

Ciclisme
Running
Golf
Surf
Fitness

Als esports, destaquem la Vuelta a Ibiza en Mountain Bike, que ha guanyat visibilitat a la
xarxa gràcies al tuit de @MTBMountainBike on comenten la carrera en una nota adjunta.
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Rànquings Topònims

de Ibiza

Sant Josep de Sa Talaia
Santa Eulària des Riu
Jesús
Sant Antoni de Portmany
Portinatx

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.

Rànquings Esdeveniments

de Ibiza

IbizaSabor18
Black Coffee Summertour
Circoloco
Festival de Concerts Ibiza
Rocks
Pachá

Entre les mencions habituals en aquest moment de l'any on s'inicien les temporades a les
discoteques i és fan notar més a les xarxes tant elles com els djs (@circolocoibiza o
@RealBlackCoffee, que s'anota el tuit viral del mes), també ha tingut cabuda un altre
tipus de proposta com el primer taller de cuina tradicional de l'illa #IbizaSabor18, que ha
anotat fins a quatre tuits amb 10RT o més. Els publiquen comptes gastronomics com
@sitioparapostre o el propi de l'esdeveniment @ibizasabors.
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Rànquings Patrimoni

de Formentera

Far del Cap de Barbaria
Far de La Mola

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.

Rànquings Platges

de Formentera

Platja de ses Illetes
Platja de Migjorn
Es Pujols
Arenals
Cala Saona

Ses Illetes s'apunten el tuit més retuitejat del mes gràcies a la publicació
d'@SpiaggeDaSogno, que ens ofereix una presa aèria on destaca el color de la mar per
sobre la resta d'elements. També sobre aquesta platja, tuiteja @JuanyAndreaRest,
apostant per un vídeo on ens mostrava la platja en el moment mateix de la publicació. Per
altra banda, Arenals és la protagonista del tuit amb video de @TurismeBalears on se la
pot apreciar des de l'aire durant gairebé un minut.
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Rànquings Naturalesa

de Formentera

Praderies de Posidònia

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.

Rànquings Esports

de Formentera

Ciclisme
Kayak
Surf
Submarinisme
Pàdel

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.
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Rànquings Topònims

de Formentera

Es Pujols
La Savina
Sant Francesc Xavier
Illa Espalmador
Caló de Sant Agustí

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.

Rànquings Esdeveniments

de Formentera

Formentera Jazz Festival
Setmana Santa

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.
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Freqüència de rankings (Tuits + Retuits)
Abril 2018
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

La Seu
Castell de Bellver
Oli
Far de Formentor
Ensaïmada

2.702
87
85
63
52

Naveta des Tudons
Formatge
Museu de Menorca
Far d'Artrutx
Far de Favàritx

68
47
18
11
10

Herbes
Dalt Vila
Greixonera
Flaó
Necròpolis Puig des Molins

86
68
22
17
14

Far del Cap de Barbaria
Far de La Mola

15
14

Sa Calobra
Cala d’Or
Porto Cristo
Cala Agulla
Port de Sóller

144
118
97
93
90

Platja de Binisafúller
Arenal d'es Castell
Cala Binidali
Binibeca Vell
Platja de Macarella

160
37
27
27
22

Platja d'en Bossa
Cala Conta i Racó d'en Xic
Cala Tarida
Cala Talamanca
Cala Jondal

179
123
110
85
85

Platja de ses Illetes
Platja de Migjorn
Es Pujols
Arenals
Cala Saona

88
42
38
27
14

Cap de Formentor
Serra de Tramuntana
S'Albufera de Mallorca
Arxipèlag de Cabrera
Torrent de Pareis

195
132
91
42
40

Camí de Cavalls

95

Es Vedrà
Es Vedranell
Parc Naural de Ses Salines

87
26
10

Praderies de Posidònia

6

Ciclisme
Golf
Triatló
Running
Navegació a vela

1.179
157
106
77
51

Senderisme
Ciclisme
Golf
Submarinisme
Running

68
53
17
7
4

Ciclisme
Running
Golf
Surf
Fitness

348
142
110
103
53

Ciclisme
Kayak
Surf
Submarinisme
Pàdel

36
21
10
8
8

Palma
Alcúdia
Calvià
Manacor
Pollença

16.856
774
644
579
537

Maó
Ciutadella
Fornells
Alaior
Es Mercadal

1.085
698
287
110
101

Sant Josep de Sa Talaia
Santa Eulària des Riu
Jesús
Sant Antoni de Portmany
Portinatx

478
411
179
137
114

Es Pujols
La Savina
Sant Francesc Xavier
Illa Espalmador
Caló de Sant Agustí

38
30
7
6
4

Marketing Rocks
Mallorca312
Gira loco por cantar
SmartIsland World Congress
Setmana santa

485
231
162
101
33

Fira Arrels
Festes de Sant Joan

117
5

IbizaSabor18
Black Coffee Summertour
Circoloco
Festival de Concerts Ibiza Rocks
Pachá

300
203
175
73
42

Formentera Jazz Festival
Setmana Santa

16
5
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Mallorca: Influencers 2017/2018
Els influencers en materia de promoció turística i oci no apareixen aquest mes entre els
50 primers usuaris dels que més contingut en relació a la marca Mallorca s'ha retuitejat.
L'actualitat social i política ha absorbit tota l'atenció aquest mes. Si bé, l'escriptora
austríaca @EvaFarohi que ambienta moltes de les seves obres a l'illa, ha aconseguit un
meritori segon lloc.

Menorca: Influencers 2017/2018
Aquest mes trobem ben posicionades quatre comptes de turisme i oci, especialment
@TurismoMenorca, tot i que el seu contingut no ha estat tan viral respecte al mes
anterior. També és cert, que la marca registra al voltant de 8.000 tuits menys. Altres
comptes oficials presents són @spain i @TurismeBalears però ja amb xifres més baixes.
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Ibiza: Influencers 2017/2018
Amb els comptes de turisme i oci, a la marca Ibiza la balança queda inclinada cap al
segon, i és que @Ibiza2018News, @GlobalDanceElec o @IbizaExpress es dediquen més a
informar dels djs o festes de la vida nocturna que a la promoció de platges, patrimoni o
natura. En qualsevol cas, només el primer s'ubica entre els 25 primers, on la majoria són
de música o tuitaires.

Formentera: Influencers 2017/2018
El contingut turístic ha quedat ben posicionat, de nou, gràcies als comptes oficials com
@spain, @TurismeBalears, i @visitformentera. També han resultat d'interès els tuits del
compte de recomanacions gastronòmiques @formenterafood i la coneguda marca de
cerveses @EstrellaDammEs que roda un nou anunci a l'illa. Els 5 comptes queden entre
els 25 influencers principals.
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Retuits per influencer
Abril 2018
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

EvaFarohi
maryvarelaGH
ToniLandeira
valentisanjuan
Lauren12arsenal

2.303
775
517
393
360

BepGomila
BasquetMenorca

99
64
0
0
0

Louis_Tomlinson
troyesivan
ibizarocks
djchrisjamaica
ZodiacRecordsJA

46.706
3.730
719
628
604

sdformentera
CESabadell
elchecfoficial
CF_Badalona
lluisahicart

136
101
82
55
29

OsoIngeni
femilimon
FiloPolitics
josefajram
gr8liga

1.225
735
601
576
574

brian_ebre
historylvrsclub
xarxaindepe
Candeliano
lamoenXec

515
272
224
190
164

OsbornOn1
RubyRose
c4rley
MichaelMcGrory_
PRIMADONNAJODY

3.260
2.536
2.246
1.259
1.203

artyourfire
CamaradaRodia
Terza_Nota
BasqueWarriors
clarmarta

291
64
58
40
40

Berlustinho
LaVanguardia
eljueves
publico_es
A3Noticias

1.551
1.425
461
425
391

esdiarimenorca
karmenbaobab
Guaschcope
menorcaaldia
dbalears

708
353
178
78
69

Borja_Pardo
bpmmalmoenow
cafemamboradio
periodicibiza
InakoDiazGuerra

544
469
377
361
361

Bptmaria
VilaWeb
periodicibiza
elmundoibiza
IB3

433
65
62
57
56

0
0
0
0
0

TurismoMenorca
worIdpixstories
TurismeBalears
spain
besttravelbook

274
166
149
109
73

Ibiza2018News
GlobalDanceElec
IbizaExpress
pacha
ComplejoIbizaSF

1.385
432
364
364
363

spain
TurismeBalears
formenterafood
EstrellaDammEs
visitformentera

115
110
107
93
92

2.762
1.303
612
600
573

mosmovem
SomMesMenorca
AjuntamentMao
MenorcaBiosfera
nel_marti

343
277
166
153
120

guardiacivil
KaytieWuTweets
mosmovem
AvvSaRibaIbz
SansiriPLC

1.015
539
348
251
235

BMarianaya
CompanyBiel
112IllesBalears
consellinsular
gentxformentera

109
88
81
63
49

guardiacivil
xavidomenech99
Terraferida
boixserra
SoniaVivasRive3

Mapes de tuits sobre la marca
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Tuits destacats de Mallorca
https://twitter.com/gr8liga/status/967415
020949852161
https://twitter.com/JustTraveI/status/9815
72445411987457
https://twitter.com/DataBrokerDAO/statu
s/988364498435215360
https://twitter.com/EvaFarohi/status/9895
07800584916992
https://twitter.com/amazinglybeaut/status/
982272860612775936

El tuit més viral del mes correspon a la fotografia del mes de febrer de @gr8liga del cap i
el far de Formentor en horari nocturn, anotant 674RT (en total supera els 1.750RT).
Molt més lluny en repercussió queda la resta com, per exemple, els 274RT de
@JustTraveI amb el seu collage de platges de l'illa que, malauradament, queden sense
identificar. En tercer lloc, feim ressò d'un tipus de tuit poc habitual en aquesta
classificació i és que no és comú que un tuit sobre un congrés aconsegueixi 139RT com
ho fa el publicat per @DataBrokerDAO corresponent a l'Smart Island World Congress
de Calvià. Per altra banda, si bé és habitual trobar l'escriptora @EvaFarohi entre els
influencers, aquest mes també ha aconseguit que els tuits sobre les seves noveles
transcorregudes a Mallorca tenguin més viralitat, concretament 88RT com a xifra més
alta. Finalment, @amazinglybeaut torna a donar protagonisme a les platges amb la seva
amplia foto del Caló des Moro.
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Tuits destacats de Menorca
https://twitter.com/historylvrsclub/status/9
87550768059252736
https://twitter.com/worIdpixstories/status/
988455456057180160
https://twitter.com/gormen_lazim/status/9
85378189932363776
https://twitter.com/besttravelbook/status/
990647956222152704
https://twitter.com/spain/status/98824697
7187074048

Continua l'idil·li de la fotografia de les "barques que no toquen la mar" amb la xarxa.
Aquest mes, qui en treu rèdit és @historylvrsclub, anotant-se 271RT. S'ha de dir que
aquest mes tots els tuits destacats estan ubicats a la costa menorquina, com el de
@worIdpixstories, que conforma un collage de platges, ports i parcs aquàtics que li
atorguen més de 160RT. el compte de fotografia d'indrets del món @gormen_lazim,
que ja comença a fer-se habitual d'aquestes pàgines, aquest mes opta per un bar amb
mirador a la costa de l'illa, i que la pàgina no identifica. el bloc de viatges
@besttravelbook, que també hem anomenat en mesos anteriors, recomana Binisafúller
mitjançant un collage de fotografies (49RT). Per acabar, @spain continua amb
presència en aquesta secció gràcies a un video promocional de les quatre Illes que frega
els 50RT.
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Tuits destacats de Ibiza
https://twitter.com/RealBlackCoffee/status
/991019072841244673
https://twitter.com/MarcKinchen/status/98
3307077887066113
https://twitter.com/SteveAngello/status/98
1210971954823170
https://twitter.com/ElizabethHurley/status/
983288593782362113
https://twitter.com/Ibiza2018News/status/
989123300109488128

L'oci nocturn copa els tuits destacats, on van apareguent els calendaris d'actuacions
dels locals nocturns i els propis djs s'anuncien amb les seves dates i residències. El gran
triomfador és @RealBlackCoffee (201RT) amb una curiosa foto a un avió de dos sucs de
taronja on explica que es quedarà a l'illa fins octubre. @MarcKinchen també ens avisa
que serà a Eivissa tot l'estiu però ho fa optant per el format video, mentre
@SteveAngello opta per un poster amb una foto d'ell mateix. L'actriu @ElizabethHurley
ens acompanya a la mar i, amb un posat ens ensenya, de passada, l'illa de Tagomago.
El compte de noticies i agenda @Ibiza2018News arriba als 113RT gràcies a la fotografia
amb la programació completa de la discoteca Paradise.
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Tuits destacats de Formentera
https://twitter.com/EstrellaDammEs/status
/989446012182958080
https://twitter.com/EstrellaDammCat/statu
s/989444675978350593
https://twitter.com/consellinsular/status/9
80179574641385473
https://twitter.com/spain/status/98708610
8356902912
https://twitter.com/BMarianaya/status/98
5159680094883843

@EstrellaDammEs anuncia que torna a rodar un spot a Formentera i aquest fet la
dispara, o més ben dit, ho fan els tutis que ho anuncien (93RT i 47 d'
@EstrellaDammCat) amb una foto a la platja (no anomenada) amb la posta de sol.
@spain despunta amb un tuit (per duplicat) amb un vídeo promocional, tant de platges
com patrimoni, natura... compartit per les quatre marques i que, en total supera els
80RT. @consellinsular opta per la bellesa de la lluna plena. La lingüista @BMarianaya,
que comença a ser habitual de la secció, també elegeix un vídeo (en aquest cas d'una
platja no identificada) i un poema per apropiar-se del darrer lloc del rànquing.
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Notes sobre la metodologia aplicada
Abast temporal de l'informe
Aquest informe comprèn un període del primer dia al últim del mes. Dins aquest rang
de dates, la recollida de dades és diària.

Termes monitorats (destinacions turístiques)
Tots els indicadors s'extreuen d'un conjunt de tuits dels quals el text conté un terme
concret. Es realitza el seguiment de paraules que previsiblement apareixen en els tuits
que fan referència a les Illes Balears com a destinació turística, aquestes paraules són;
Mallorca, Majorca, Menorca, Minorca, Ibiza, Eivissa i Formentera. Per a l'anàlisi de
cada destinació turística es considera que els tuits, per exemple els referents a
Mallorca, són la suma dels obtinguts amb els termes Majorca i Mallorca.

Mapes
Es representen damunt mapes els tuits geolocalitzats. Aquests són només una part
del total de tuits escrutats, ja que els usuaris de Twitter han d'habilitar la
geolocalització perquè aquesta informació estigui disponible.

Tuits destacats
Considerem que un tuit és destacat quan genera 10 RT (retuits) o més del primer dia
al últim de cada mes de l'any.

Blacklist
Perquè l'anàlisi es centri, en la mesura del possible, en les marques turístiques, es
descarten els tuits escrutats per a cada marca que contenen la paraula clau
determinada a la blacklist. P. ex. en els tuits escrutats de la marca Eivissa, es troben
tant els que parlen de la marca turística com els que parlen del model de cotxe Seat
Ibiza. Per evitar aquest fet, que pot conduir a un increment desvirtuat dels indicadors
de la marca, s'han establert una sèrie de termes que han estat utilitzats per
determinar que tuits excloure. La següent taula mostra els termes que han estat
emprats com a criteri d'exclusió:
Marca

Termes de blacklist

Mallorca

"rcd", "el mallorca", "elmallorca", "real mallorca", "realmallorca"

Menorca

"thetruth", "lowell", "iglesianicristo", "abscbn", "incthreat", "manalo", "lowel",
"tvpatrol", "iglesia ni cristo", "inc minister"

Eivissa

"seat ibiza"

Formentera
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Tuits escrutats (tuits + retuits)
És un dels indicadors emprats per extreure conclusions. Fa referència a la suma de
tuits i retuits que s'han generat en un dia per a una destinació turística. P. ex. si l'1
de gener va haver-hi 100 tuits i 100 retuits amb la paraula Mallorca, a més de, 100
tuits i 100 retuits amb la paraula Majorca, l'indicador prendrà el valor de 400 per a
aquest dia i per aquesta destinació turística. Sumar tuits i retuits en el mateix
indicador i per a la mateixa destinació té sentit des del moment que se cerca mesurar
el número de vegades que es menciona explícitament una destinació a Twitter.

Termes seleccionats per activitat. Rànquings.
Un altre indicador és el número d'aparicions d'un terme preseleccionat al conjunt de
tuits escrutats en un dia i en referència a una destinació. La selecció de termes es fa
manualment, ja que només ens interessen els que tenen significat dins el context del
turisme i que demostren ser d'interès pel seu alt nombre d'aparicions. Agafem els
cinc més freqüents dins les sis categories que descrivim a continuació:

Patrimoni
Elements del patrimoni històric o cultural d'una destinació. Monuments,
edificis o zones delimitades amb ubicació geogràfica ben delimitada.

Naturalesa
Elements del patrimoni natural d'una destinació. Parcs, camins o àrees
d'interès natural, espècies animals o vegetals i fenòmens singulars de la
naturalesa.

Esdeveniments
Festivitats, esdeveniments musicals, culturals, científics, etc. Esdeveniments
ben delimitats en el temps que es repeteixen amb certa periodicitat.

Platges
Les platges i cales de les Illes Balears.

Activitats esportives
Esports d'aigua, roda, raqueta, etc. Qualsevol activitat esportiva que pugui
resultar atractiu practicar a les Balears durant un període vacacional. Hem
descartat els relacionats amb futbol dins aquesta categoria, ja que el gran
volum de tuits que el mencionen seran en general referències a la lliga
professional, Champions League, mundial, etc., no a l'activitat dels turistes
en destí.

Topònims/zones
Noms oficials dels municipis i dels nuclis poblacionals de cada
destinació/marca. S'ha de tenir en compte que les mencions a Eivissa poden
ser referències tant a l'illa com a la seva capital.
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