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La cursa més dura del món

El repte més buscat del El repte més buscat del 

món





1.9 km natació

90 km bicicleta

21,1 km cursa a peu



El concepte

4 dies
Esdeveniment internacional
Prova de participació massiva
Alta difusió mediática
Repte esportiuRepte esportiu









Els millors especialistes del món.

Eneko Llanos

Marcel Zamora

Eneko Llanos
Cris McCormack



InscritsInscritsInscritsInscrits Ocupació hoteleraOcupació hoteleraOcupació hoteleraOcupació hotelera

2010
500 participants 3.750 pernoctacions

2011

1.000 participants 7.500 pernoctacions

Objectius Extreme Man

2012
2000 participants 15.000 pernoctacions



Media Partners



Repercussió Internacional



Presencia en Fires Internacionals

7.000 visitants

8.000 visitants

Per promocionar: 

• Extreme-Man

• Illes Balears 
50.000 visitants

50.000 visitants

50.000 visitants

• Illes Balears 

• Menorca



Promoció amb Touroperadors 
internacionals

Empresa 
líder en el 

sector

Operador 
turístic 

esportiu



El Centre de Recerca Turística de l’Escola Universi tària del Maresme xifra en 5,5 
milions d’euros l’impacte econòmic sobre el territo ri que va tenir la celebració del Half 
Challenge Costa de Barcelona-Maresme. L’estudi s’ha  presentat al Consell d’Alcaldes 
de la comarca, qui ha valorat molt positivament l’o rganització d’aquest tipus 
d’esdeveniments.

L’impacte econòmic de la celebració del Half Challenge Costa de Barcelona-Maresme va ser 
de més de 5,5 milions d’euros. Aquest és el resultat de l’estudi encarregat pel Consell 
Comarcal del Maresme i que va realitzar el Centre de Recerca Turística de l’Escola 
Universitària del Maresme a partir d’una enquesta a 384 persones que van pernoctar a la 
comarca el dia de la celebració del triatló de mitja distància, el passat 24 de maig.

Exemple: Impacte del Half Challenge al 
Maresme

Un 45% dels enquestats visitava la comarca per primera vegada i 7 de cada 10 eren de fora 
de Catalunya. També se’ls va preguntar sobre la percepció que havien tingut del territori i un 
86% van manifestar que la destinació Costa de Barcelona-Maresme els havia sorprès 
positivament. 9 de cada 10 entrevistats va dir que la recomanaria als seus coneguts.
La majoria va allotjar-se en hotels un màxim de 4 dies i només un 11% va aprofitar la cita 
esportiva per passar 7 dies al territori, sense especificar en quina de les ciutats de la 
destinació van estar-se.
La restauració i les compres, pràcticament a parts iguals, van ser els conceptes en què més 
diners van invertir els enquestats. Un 47% i un 40% respectivament.



Organizació d’Alt Nivell

3 de Març – 10.000 participants

24 de Octubre – 8.117 participants

24 de Maig– 1.920 participants

26 de Juliol – 1.678 participants

de Juny a Octubre – 3.870 participants

8 de Novembre – 759 participants



Una Marca de

prestigi 

internacional




