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SEGATUR presenta a nova páxina renovada. 
Máis datos, máis mapas, máis folletos, máis descargas gratuítas. 
SEGATUR preséntase coma o mellor informador de sendeiros e rutas BTT de Galicia. 

Marzo 2012 Boletín publicitario. 

SEGATURSEGATURSEGATURSEGATUR    S.L.S.L.S.L.S.L.     
Rúa Zaragoza 62 baixo int.  
Apdo. 5430 - 36200 VIGO 
 www.segatur.com 

info@segatur .com 
Telf./Fax 886 11 70 11     

    

Síguenos en Wikiloc e en Facebook. Máis información en www.segatur.com 
Se non desexa recibir máis información por este medio, remita un e-mail indicando a súa entidade e o teléfono/fax que desexa 

dar de baixa na nosa base de datos a info@segatur.com 

www.segatur.com 

SENDEIRISMO E BTT—SEGATUR 
Posiblemente a mellor páxina web privada de sendeirismo e BTT de Galicia. 

Posiblemente a mellor páxina web de sendei-
rismo e BTT de Galicia. 
 
Información completamente gratuíta (mantida 
e actualizada por unha empresa privada). 
SEGATUR sempre estivo en internet, incluso 
cando poucas empresas tiñan presenza na mes-
ma. Pero, a diferenza de moitas empresas e enti-
dades, o público de SEGATUR en internet xeral-
mente non é o seu “cliente”. 
Un paradoxo que non impide que SEGATUR siga 
apostando por dar máis información ano tras ano. 
Porque crer firmemente no desenvolvemento do 
turismo activo en Galicia é o futuro de empresas 
como SEGATUR. 
 
Un concepto novo. 
A páxina de SEGATUR rompe coa web anterior e 
dá máis información sobre sendeirismo e BTT. 
Accédese máis facilmente ós contidos e, no caso 
de buscar algo moi particular, pódese chegar 
rápido polo “Mapa Web”. 
No apartado de Actualidade os clientes verán 
publicitados os seus sendeiros homologados re-
centemente, e en SEGATUR nos Medios tódalas 
noticias sobre as súas rutas en periódicos como a 
Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso ou La 
Región. 
En Sendeirismo hai unha ampla información de 
cada un dos sendeiros homologados podendo 
acceder por provincias, e no apartado de Publi-
cacións pódese descargar os folletos e mapas 
de cada unha das rutas creadas por SEGATUR. 
 
Un lugar aberto, sen trampa nin cartón. 
SEGATUR nunca capta información persoal dos 
seus visitantes. Non quere importunar ós seus 
navegantes e sempre os trata coa máxima discre-
ción. 
Pero permite que os seus visitantes poidan seguir 

a información actualizada da web mediante Face-
book, onde hai máis fotos sobre rutas e comenta-
rios doutros internautas sobre algunhas delas. Os 
seguidores de SEGATUR en Facebook obterán 
información automática dos datos dispoñibles de 
cada una das rutas, e recomendacións da empre-
sa e doutros usuarios. 
 
Unha iniciativa única. 
Moitos xa coñecerán a traxectoria de SEGATUR 
dende 1992. Unha empresa viguesa con orgullo 
de galeguidade que vén creando rutas de sendei-
rismo homologadas por toda Galicia dende hai 
anos. 
Outros tamén saben que dende o ano 2008 inicia 
o camiño das rutas para bicicletas de montaña, 
colaborando con Turgalicia na creación do primei-
ro Centro BTT Galicia. 
Poucas empresas poden presumir desta especia-
lización e de ter integrado case totalmente tódo-
los procesos e servizos na súa estrutura. Espe-
cialmente se falamos de microempresas galegas. 
Pero isto é o que fai a SEGATUR máis flexible 
mantendo sempre a máxima calidade. 
 
Entre en www.segatur.com 


