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FIRA DE VINS I CAVES

El Banc Sabadell Vijazz Penedès 
creix en nombre de visitants:

55.000 persones
+ 5.000 visitants 

respecte 2016



FIRA DE VINS I CAVES

Participació de 

més de 41 cellers 
i augment d’un 8% 

de les vendes de 
tiquets degustació.



FIRA DE VINS I CAVES

Es consolida el públic i les 
dades demostren que el Banc Sabadell Vijazz 

Penedès ja és un 

festival de referència 
que creix i evoluciona.



FIRA DE VINS I CAVES

Els cellers participants 

valoren molt 
positivament l’11a edició i han 

notat l’increment de les 
degustacions.
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MARIDATGES

26 maridatges a la 
Sala de Tast de La Rambla

+ 3 maridatges Premium 
a l’Agrícol 

durant els tres dies de Festival.



MARIDATGES

Els maridatges organitzats 

han omplert cada dia i 

les vendes han 
augmentat en un 50% (més 

de 1.800 places venudes).



MARIDATGES

Bona acceptació dels tastos 
premium dirigits pels propis cellers. 

El 2018 es vol potenciar 
aquesta nova línia. 
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CONCURS ‘CUINETES’ DEL VIJAZZ

Èxit del I Concurs Culinari organitzat 
per Ametller Origen i Tastavins 

Penedès. 



CONCURS ‘CUINETES’ DEL VIJAZZ

15 persones es van disputar 
el títol del primer 

Cuinetes del Vijazz 



CONCURS ‘CUINETES’ DEL VIJAZZ

Davant la bona acollida 
hi ha la voluntat de fer-ne una 

segona edició
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CARTELL MUSICAL

La proposta musical de Pere Pons 
ha tingut molt bona acceptació 

entre el públic i les crítiques.



La gent ha respòs a totes les 
propostes. 

L’escenari de la plaça Jaume I ha 

tingut aforament complet en 
els quatre concerts dels caps de 

cartell.

CARTELL MUSICAL



CARTELL MUSICAL

Es valora molt positivament la 

diversitat de públic que atrau 
el Vijazz.



CARTELL MUSICAL

De cara a la propera edició es 
treballarà per implicar els 

estudiants de jazz de la zona 
perquè tinguin un espai.



Pel 2018 es treballa en la creació d'un nou 
espai de concerts i 

maridatges al centre de la Vila per 
esponjar més el públic i per 

apropar-se a la gent 
més jove.

CARTELL MUSICAL
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IMPACTE A LES XARXES SOCIALS

Increment 
del nombre de seguidors

Creixement d’un 22’5% 
respecte l’edició anterior



IMPACTE A LES XARXES SOCIALS

Seguidors actuals 18.772 (entre 
Facebook, Twitter i Instagram)
Seguidors Vijazz 2016 15.326

2016

2017



Dades generals

542 publicacions realitzades

Més de 20.000 interaccions amb 
les publicacions

600.000 impressions a usuaris

IMPACTE A LES XARXES SOCIALS



IMPACTE MEDIÀTIC





A nivell comunicatiu l'11a edició del Vijazz ha 
estat la més mediàtica. Ha tingut un 

impacte sense precedents.

IMPACTE MEDIÀTIC



Han incrementat mencions 
als mitjans de comunicació. Tant en mitjans 

locals com en nacionals.

IMPACTE MEDIÀTIC



La Vanguardia, mitjà o�cial. Renovació de l'acord 
de col·laboració amb la CCMA (TV3 i Catalunya 

Ràdio).

IMPACTE MEDIÀTIC



Espot emès en prime time a TV3, 
8TV i Penedès TV.

IMPACTE MEDIÀTIC




