
Creació de productes turístics 
 

L’Ampolla 28 abril 2014 
 



Objectius del Seminari 

 

• Donar resposta a la demanda de les empreses 
turístiques del Baix Ebre en el suport a la 
creació, comercialització i internacionalització 
dels seus productes. 

 

 

 



Objectius del Seminari 
 

• Disposar d’un catàleg professional 
de presentació de productes 
identificatius del territori, 
promogut per les empreses. 

 

 



Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i 
Directrius Nacionals de Turisme 2020 

Reptes: 
• Governança 

• Desenvolupament sostenible 

• Nous productes turístics 

• Coneixement i intel·ligència 

• Excel·lència 

 NOUS PRODUCTES TURÍSTICS 

 

“Catalunya és rica en recursos però encara pobre en 
productes turístics estructurats, innovadors, competitius 

i vendibles sobretot en l’àmbit internacional” 

 



Pla de màrqueting de Catalunya va en aquesta mateixa línia 



• Cada destí/territori ha d’identificar les seves 
oportunitats per  aconseguir  una posició competitiva en 
el mercat 

LA PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

www.deltadelebreturisme.com 



LA PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

• Ser més atractius als públics que ja ens visita 
tradicionalment. 

 
• Crear nous productes que captin altre tipus de 

públic, que es complementin.  

www.terresdelebre.travel 



RECURSOS SERVEIS I EQUIPAMENTS+
(Natura, patrimoni històric, cultural, equipaments d’oci)

“Són la base sobre la qual es desenvolupa l’activitat

turística”

Permeten que el visitant cobreixi les seves necessitats

bàsiques i gaudeixi dels atractius de la destinació

=

PRODUCTES TURÍSTICS

Conjunt de components capaços de satisfer les motivacions i expectatives d’un segment de mercat

determinat

+
PREU, DISTRIBUCIÓ, COMUNICACIÓ

=
OFERTES TURÍSTIQUES

Conjunt de serveis que es poden comprar per un preu determinat per poder gaudir en un lloc i temps

determinat i que permeten gaudir d’una experiència o d’un viatge complert

Font: Manual del Planificador en Turismo Rural. Secretaría de Turismo. Madrid 1992

LA PROMOCIÓ DEL TERRITORI 



Alguns ingredients: 
 
• Territori 
• Allotjament 
• Activitats esportives 
• Activitats culturals 
• Rutes guiades 
• Producte local 
• Artesania 
• Tallers 
• Transport, lloguer de cotxes 
• Trasllats 

AUGMENTAR LA GAMMA DE PRODUCTES TURÍSTICS  



POSAR ELS PRODUCTES TURÍSTICS AL MERCAT 

o Planes web dels propis establiments  

o Plataformes on-line dels destins i/o d’entitats  

especialitzades 

o Agències de viatges i operadors especialitzats 

o Centrals de reserves on-line 

o Paquets regal, vendes flash, webs experiencials, … 



NODRIR LES PLATAFORMES DE PROMOCIÓ I SUPORT A 

LA COMERCIALITZACIÓ DEL TERRITORI 



Sessió 1 – 28 abril 2014 

• Tendències que s’estan imposant en els mercats 
turístics 

• Els mercats emissors 

• Com s’adapten els territoris i les empreses 

• Com creem productes turístics  

• Com els posem al mercat 

• El paper de les noves tecnologies 



Sessió  2 

Primer feed back amb les empreses de forma individual, 
per presentar l’empresa, motius de l’assessorament, 
projectes previstos, productes a desenvolupar, 
necessitats d’informació. 

 

Durada: aprox. 20 min. per cada empresa/grup d’empreses. 

Dies:  12 i 13 de maig 

Lloc:  Viver d’Empreses Baix Ebre Innova de Camarles 



Sessions 3, 4 i 5 

 

Assessoraments individualitzats per anar desenvolupant 
els continguts: crear producte, adaptar els establiments 
a nous mercats, identificar canals de comercialització … 

 

Dies: 19 de maig, 2 i 16 de juny. 

Lloc:  Viver d’Empreses Baix Ebre Innova de Camarles 

 



Sessions 6 i 7 

 

Assessoraments individualitzats de màrqueting on-
line 

 

Dies: 30 de juny i 7 de juliol 

Lloc:  Viver d’Empreses Baix Ebre Innova de Camarles 

 



Sessió final 

 

Valoració final de creació de producte turístic 

 

De caràcter general, oberta a tothom.   

Durada aprox. 2 hores 

Dia: 15 de setembre 

Lloc:  Centre d’Interpretació de la Pesca de l’Ametlla 
de Mar 





Contingut: 

• Tendències que s’estan imposant en els mercats 
turístics 

• Els mercats emissors 

• Com s’adapten els territoris i les empreses 

• Com creem productes turístics  

• Com els posem al mercat 

• El paper de les noves tecnologies 



TENDÈNCIES QUE S’ESTAN IMPOSANT EN ELS 

MERCATS TURÍSTICS:  

  

SOSTENIBILITAT, SINGULARITAT, 

SEGMENTACIÓ, QUALITAT/PREU, 

MARQUETING ON-LINE 

 

www.spain.info 



                                       Alguns dels Reptes del turisme a nivell mundial: 
 
 
GLOBALITZACIÓ I MERCATS CANVIANTS 
 
Als països desenvolupats, nous valors socials, estils de vida i demografia estan  
provocant importants canvis que tenen una repercussió directa en el 
comportament turístic. 

SOSTENIBILITAT 
 

 

World Trade and Tourism 
Council  - WTTC 
 
“Travel and Tourism 2011” 

 

• Sostenibilitat ambiental com a tema central: 
La indústria turística està experimentant la 
revolució de la sostenibilitat 



LOHAS Lifestyle of health and sustainability-   

Concepte sorgit al Estats Units : Població que basa el 

seu estil de vida en pautes sostenibles i saludables. 

 

– Entre un 13 i un 19% dels consumidors es podria considerar 

com LOHAS als USA. (1 de cada 4 adults) 

– Estimació d’un creixement del 20% anual en despesa en 

activitats “ecoturístiques”.  42 mil milions $, 3r sector en 

importància. 

 

 

 

www.lohas.com  

Creix la demanda 
de productes 
singulars i 
sostenibles  

SOSTENIBILITAT 
 

 

http://www.lohas.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILITAT 
 

 



Turisme responsable.   

“Crear millors llocs per viure, millors llocs per ser visitats” 
    Goodwin, H.  Cimera Ciutat del Cap 2002 

SOSTENIBILITAT 
 

 

Destination Management Handbook 

Model VICE de gestió de destins turístics 



El turisme responsable té com a base: 

• posar en valor els territoris  

• apostar per la seva singularitat i  

• recolzar un desenvolupament 
endogen 

 

que afavoreixi la complementarietat entre activitats 
econòmiques mitjançant la valorització dels productes 
locals (artesania, agroalimentaris, etc.) 

SOSTENIBILITAT 
 

 



Premis de Turisme Responsable 
de Catalunya: 

SOSTENIBILITAT 
 

 

http://www.elcinquellac.com/
http://www.casaleonardo.net/
http://www.taranna.com/


 
 
 
Alguns dels Reptes del turisme a nivell mundial: 
 
GLOBALITZACIÓ I MERCATS CANVIANTS 
 
Els clients són cada vegada més experimentals, estan disposats a provar nous 
productes,  gastronomia i  activitats i no donaran una segona oportunitat a 
destins que ofereixin productes o serveis de poc interès. 

SINGULARITAT 
 

 



SINGULARITAT 

2014 2013

Característiques de l'entorn 46% 44%

Qualitat de l'allotjament 33% 31%

Atractius culturals 30% 26%

Preus 26% 26%

Qualitat dels serveis 24% 20%

Acollida 23% 22%

Accessibilitat 6% 7%



 
 
… apareixen nous nínxols de mercat que inclouen el turisme de natura, actiu i 
amb una major participació en les experiències, els viatges de luxe i de plaer, la 
cerca d’experiències úniques i la demanda d’autenticitat.  

SEGMENTACIÓ 



Mitjana 

EU

Resultats 

ES

recomanació d’amics i familiars  56% 64%

internet 46% 42%

experiència  de viatges anteriors 33% 29%

agències de viatges/oficines de 

turisme 19% 29%

catàlegs, fulletons 11% 6%

guies i revistes 7% 5%

xarxes socials 7% 9%

diaris, radio, TV 8% 6%

 
 
PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT: 
 
Davant la creixent fragmentació de la demanda i l’augment en la demanda de 
productes i serveis únics i especialitzats, apareixen operadors petits i de nínxol, 
que continuen tenint un paper fonamental. 

SEGMENTACIÓ 

LES NOVES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ DONEN VIABILITAT 
A AQUESTES EMPRESES 

EUROBARÒMETRE 2014 

Fonts d’informació més utilitzades per 
a l’elecció del destí de vacances 



SEGMENTACIÓ 



RELACIÓ QUALITAT/PREU un factor 
determinant 
 Segons dades de EUROBARÒMETRE 2014 

 
malgrat que la contractació de serveis solts és majoritària, aquests últims anys puja la 
demanda de paquets de vacances i productes tot inclòs. 

   



Els mercats 

www.baixebre.cat 



o Països: Espanya, França, Regne Unit, Alemanya, Holanda i Bèlgica. 

Continguts: Dades del país i de l’activitat turística, importància del turisme a 

Espanya i Catalunya. 

Turisme de natura:  importància en el país d’origen, característiques de la 

demanda, institucions relacionades, operadors, fires i altra informació 
rellevant. 

o Tipologia dels visitants a Catalunya provinents de Rússia i Japó. 

o Exemples de marques especialitzades de destinacions i empreses. 

 

 

ANÀLISI DELS MERCATS  



Turisme actiu i de natura 

• Segons Adventure Tourism Travel Association, el turisme de natura  (outdoor  

tourism) representa com a mínim una cinquena part de l’activitat turística global i 

és el segment amb un dels creixements més ràpids. 

 

• Els viatges de “soft adventure” a Europa creixen un 27% entre 2009 i 2012. 

www.baixebre.cat 



Turisme actiu i de natura 

• El perfil general és de 52% dones, entre 41 i 60 anys majoritàriament,  bona part 

amb fills menors de 18 anys, nivell socioeconòmic alt. Una bona part busca fer 

activitats en família, incloent fins i tot 3 generacions. Habitualment, grups reduïts. 

 

• Senderisme, ciclisme (en les diverses modalitats) i  activitats nàutiques són les 

més demandades i amb més potencial de desenvolupament a les nostres 

destinacions. 

 

• La qualitat del medi natural és el factor principal per escollir el destí de les 

vacances. 
Font: CBI Market International Database.  The EU market for adventure travel 

www.baixebre.cat 



Turisme actiu i de natura 

Característiques i tendències : 

 

• Utilització massiva de internet i xarxes socials. 

• Increment de la qualitat de l’allotjament i dels serveis. 

• Creix  l’oferta amb noves destinacions  

• Més viatges de curta durada  “short breaks” també vinculats a esdeveniments 

familiars, d’empresa, grups d’amics, etc. 
Font: CBI Market International Database.  The EU market for adventure travel 

www.terresdelebre.travel 
Autor de la fotografia: Mariano Cebolla  



Turisme actiu i de natura 

Característiques i tendències : 
 

• Major sensibilitat amb els temes mediambientals.  Es busquen empreses 

responsables. 

• Major professionalitat de les empreses proveïdores, tant en l’organització 

com en les cobertures de les assegurances per possibles riscos. 

• Els proveïdors ja no ofereixen només aventura sinó “experiències”. 

• El futur passa per combinar diverses activitats en un mateix viatge: 

gastronomia, enoturisme, patrimoni cultural, artesania, … 
Font: CBI Market International Database.  The EU market for adventure travel 



Potencialitat dels espais naturals 
protegits i dels paisatges singulars 

ALEMANYA 

• NATURFREUNDE – més de 500.000 socis present a 20 països. Web turística 

potent. 

• Més de 200.000 kms. senyalitzats per senderisme i 150 rutes de cicloturisme de 

llarga distància. 

• 50 milions de visitants anuals a 14 parcs nacionals.  2.100 milions d’euros 

d’ingressos. 

FRANÇA 

• 50 milions d’estades en municipis a l’entorn d’espais protegits. 

• 28 milions de visites al espais “Conservatoire du Littoral” i 32 milions als 40 

“Grand Sites de France” 

• 6 milions de visitants estrangers als parcs naturals 



Potencialitat dels espais naturals 
protegits i dels paisatges singulars 

REGNE UNIT 

• 61 milions de visitants a 13 parcs nacionals que recullen dades. 

• 50 milions de visitants als espais del National Trust. 14,8 milions  hi fan alguna 

despesa. 

HOLANDA 

•  L’associació Natuurmonumenten compta amb 882.000 socis 



Potencialitat dels espais naturals 
protegits i dels paisatges singulars 



Com s’adapten els 

territoris i les empreses 



 
http://www.nationaltrust.org.uk/holidays/  

http://www.nationaltrust.org.uk/holidays/


http://www.nationaltrust.org.uk/visit/outdoors/

http://www.nationaltrust.org.uk/visit/outdoors/


http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten  

http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten
http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten


http://www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/portraits.htm
l  

37 tipus de 
llocs de 
treball 
diferents 

http://www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/portraits.html
http://www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/portraits.html
http://www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/portraits.html


http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-
Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire  

http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire
http://www.parcduluberon.fr/Decouverte-et-Loisirs/Visiter/Terroir-et-savoir-faire


http://www.veloloisirluberon.com/ 

http://www.veloloisirluberon.com/


 

http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities
  

http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities
http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities
http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities
http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities
http://www.breconbeacons.org/visit-us/outdoors-activities


Marques promogudes per l’ens turístic 

d’Escòcia i d’altres zones d’Anglaterra.  

    Els establiments (hotels, apartaments, B&B, càmpings,  ...) han de disposar de serveis 
com: 

• Informació específica del territori, transport públic i de la previsió meteorològica 

• Horaris i característiques dels àpats adaptats a les necessitats dels usuaris. 

• Llocs preparats per rentar i assecar la roba, mantenir i guardar bicicletes, etc. 

    

http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/welcome_schemes/walkers
_and_cyclists_welcome.aspx  

http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/welcome_schemes/walkers_and_cyclists_welcome.aspx
http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/welcome_schemes/walkers_and_cyclists_welcome.aspx


S’emmarca dins la marca GITES DE FRANCE, amb + de 60.000 establiments rurals. 

 

Els GITES PANDA (310 establiments)   

a més de les condicions generals de GITES DE FRANCE, han de: 

www.gites-panda.fr   

GITES PANDA.  
Allotjaments situats en Parcs Naturals o 
espais emblemàtic. Recolzament de la WWF 

• Estar situats en un entorn natural de qualitat 

• Disposar d’un equip d’observació de la natura i 
informació específica per descobrir el patrimoni 
natural i cultural del territori durant l’estada dels 
clients 

• Estar gestionats per personal conscienciat amb la 
preservació de l’entorn on es troben 

http://www.gites-panda.fr/
http://www.gites-panda.fr/
http://www.gites-panda.fr/


Xarxa de cafès de poble, que sovint 
són l’únic establiment comercial que 
hi resta obert.  

Es promocionen activitats i els 
productes gastronòmics locals.  
Agenda conjunta a la plana web  

Programa RANDO BISTROT –  
Conciliar el senderisme amb els 
productes gastronòmics locals:  
 
itineraris + dinar en un BISTROT DE 
PAYS  

www.bistrotdepays.com/ www.decaba.com/bistrots-de-pays/ 

Xarxa amb 242 establiments. 20 anys d’experiència.  

http://www.bistrotdepays.com/
http://www.decaba.com/bistrots-de-pays/
http://www.decaba.com/bistrots-de-pays/
http://www.decaba.com/bistrots-de-pays/
http://www.decaba.com/bistrots-de-pays/
http://www.decaba.com/bistrots-de-pays/
http://www.decaba.com/bistrots-de-pays/


Associació d’establiments d’Alemanya, 
Àustria, Suïssa i Itàlia 

        10 principis que regeixen l’associació: 

www.wanderhotels.com   

1. Donar una atenció personalitzada enmig de paisatges impressionants. 

2. Oferir guies experts en senderisme. 

3. Disposar de programes setmanals de rutes de senderisme o de passejades. 

4. Disposar d’espais d’informació pel senderista. 

5. Proveir servei de trasllat en taxi o bus per iniciar una ruta de senderisme. 

6. Servei de lloguer d’equipament especialitzat. 

7. Servei de botiga d’equipament i d’aliments energètics. 

8. Disposar d’un espai on relaxar-se (sauna, bany de vapor, massatges...). 

9. Cuina amb productes locals, plats típics, integrals i per vegetarians. 

10. Compromís de protecció de la natura i l’entorn. 

http://www.wanderhotels.com/


Marca promoguda per l’Associació Alemanya de 
ciclisme  ADFC 

5.400 establiments adherits, entre hotels, pensions, albergs, càmpings i cases rurals, tots 
adaptats a les necessitats particulars dels turistes amb bicicleta. 

    Condicions: 

• Possibilitat de reservar només 1 nit. 
• Disposar d’un espai tancat on poder guardar les bicicletes, a ser possible en una 

planta baixa. 
• Disposar d’un espai on poder assecar la roba i l’equipament. 
• Tenir provisions per l’esmorzar dels ciclistes: fruita, muesli i aliments integrals. 
• Disposar de mapes de les rutes en bicicleta de la regió, i també horaris del 

transport públic 
• Disposar d’un kit de reparació, amb les eines i elements més importants 
• Disposar de l’adreça, horaris i telèfon del taller de reparació de bicicletes més 

proper. 
 

www.bettundbike.de 

http://www.bettundbike.de/


Adreçat a: 

• Allotjaments 

• Lloguer i reparació de bicicletes 

• Oficines de turisme 

• Espais a visitar 

www.cycling-loire.com/cycling-useful-
information/cycling-
brochures/accueil-velo-2011-part-2  

LA LOIRE A VELO 
Manual per als prestataris de serveis turístics 
 

Condicions d’adhesió, algunes obligatòries i d’altres 
opcionals vinculades a acollida, equipaments, 
informació i restauració 
 
-    trobar-se a menys de 5 kms. d’un espai ciclable 
- espai per aparcar i netejar les bicicletes 
- informació sobre rutes ciclables de l’entorn 
- esmorzar consistent adaptat a l’esforç 

http://www.cycling-loire.com/cycling-useful-information/cycling-brochures/accueil-velo-2011-part-2
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Com creem producte 

turístic 

 ADAPTANT LES EMPRESES ALS REQUERIMENTS 

ESPECÍFICS  

 

 DONANT-HO A CONÈIXER ALS MERCATS 

 

 CREANT PRODUCTES ADAPTATS ALS DIFERENTS 

SEGMENTS 



Quin tipus de recursos?    Entre d’altres: 
 

o P. N. del Delta i P.N. dels Ports 
o Patrimoni cultural de Tortosa 
o Pobles i patrimoni arquitectònic 
o Paisatges de l’arròs  
o Patrimoni gastronòmic i rural associat al seu conreu 
o El riu Ebre i el GR 99 
o Via Verda com eix de connexió entre els 2 Parcs 
o Paisatges marins i fluvials. Camins de ronda 
o Artesania 
o Observació d’ocells, descoberta de flora, … 
o Equipaments culturals, esportius, de lleure... 

 

PRODUCTES TURÍSTICS 



Quin tipus de productes? 
 

o Sol i platja actiu, turisme nàutic 

o Turisme actiu (cicloturisme, senderisme) 

o Ecoturisme - birdwatching 

o Vacances actives per famílies i grups de joves 

o Estades d’educació ambiental  

o Turisme gastronòmic,... 

PRODUCTES TURÍSTICS 



 Públics objectiu per aquests productes: 

 

 

 

PRODUCTES TURÍSTICS 

Residents en àrees urbanes de 
proximitat 

Escapades d’1 dia 
“Daycation” 

Estadants en zones turístiques properes Escapades d’1 dia 

Residents en àrees urbanes de 
proximitat  * 

Caps de setmana i 
ponts 

Visitants  d’altres regions espanyoles i 
estrangers * 

Estades de 4 a 7 dies 

Practicants de turisme actiu* Estades d’1 a 7 dies 

Grups d’infants i joves Estades d’1 a 5 dies 

*vinculació amb elements d’interès de comarques de l’entorn 



Possibles ingredients - 1 
 

o Allotjament  

o Menu productes locals 

o “Aperitiu”-tastet 

o Rutes de senderisme, cicloturisme, a cavall. 

o Activitat esportiva nàutica (vela, snorkeling, busseig, …) 

o Navegació pel riu 

o Altres activitats esportives aprofitant equipaments de 

l’entorn públics i privats 

PRODUCTES TURÍSTICS 



Possibles ingredients - 2 
 

o Tallers  i cursos d’artesania  de diferents nivells 

o Participació en festes i activitats tradicionals: plantada de 

l’arròs, … 

o Visites a muscleres, pescaturisme, … 

o Tallers de cuina, elaboració de licors,  conserves, 

artesanals, .. 

o Estades de pintura/dibuix, ... 

PRODUCTES TURÍSTICS 



Possibles ingredients - 3 
 

o Proposta cultural: centres d’interpretació, museus,  

o Itineraris de descoberta de l’entorn (guiat o autoguiat) 

o Sortides guiades de coneixement de flora i fauna.  

o Cursos de fotografia naturalista. 

o Pack amb productes  locals 

o Descomptes en entrades/compres 

 

PRODUCTES TURÍSTICS 



Elements del 
producte turístic: 
 
• Nucli del producte 

 
• Producte tangible 

 
• Valor afegit 
 

www.retecork.org 
 

Com presentem els productes 
 

http://www.retecork.org/


COM ELS POSEM AL MERCAT 
 

o Planes web dels propis establiments  

o Plataformes on-line dels destins i/o d’entitats  

especialitzades 

o Agències de viatges i operadors especialitzats 

o Centrals de reserves on-line 

o Paquets regal, vendes flash, webs experiencials, … 

PRODUCTES TURÍSTICS 



Planes web dels propis establiments 

www.masdeljoncar.com 

http://www.masdeljoncar.com/


Planes web dels propis establiments 

http://casaruralvallfosca.com/
els-nostres-productes/ 

http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/
http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/
http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/
http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/
http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/
http://casaruralvallfosca.com/els-nostres-productes/


Plataformes on-line dels destins  

i/o entitats especialitzades 



Plataformes on-line dels destins  

i/o entitats especialitzades 



Tot a un 

preu tancat 

http://ca.itinerannia.net/paquets/ 

Plataformes on-line dels destins  

i/o entitats especialitzades 

http://ca.itinerannia.net/paquets/


Plataformes on-line dels destins  

i/o entitats especialitzades 



Agències de viatges i operadors especialitzats 



Agències de viatges i operadors especialitzats 



La presència 
d’aquests 
operadors a la 
demarcació 
de Tarragona - 
2012 

Operadors especialitzats 



La presència d’aquests operadors al Delta de l’Ebre  

- 2013 

Operadors especialitzats 

Bèlgica Caractère Costa Brava versus Costa Dorada Touring 

Espanya Audouin Birding Tours Pyrenees Ebro Delta Birdwatching

Birding in Spain Briding in the Ebro Delta Birdwatching

Catalan Bird Tours Ebro Delta Birdwatching

Gubiana dels Ports Terres de l'Ebre Birdwatching

Natura & Ocells Itinerario Delta de l'Ebro-Ports Birdwatching

França Chemins du Sud De Beceite al Delta Senderisme

La Balaguère De Beceite al Delta Senderisme

Holanda SNP Natuurreizen Delta de l'Ebre als Pirineus Birdwatching

Regne Unit Inntravel A meander along the Ebro Cicloturisme

The Travel Adventure Geography and Geology in the Ebro Delta Ecoturisme

Responsible Travel Ebro Delta Nature Park in Spain Propostes varies



Operadors especialitzats 



Operadors especialitzats 

Associada a ANWB 



Operadors especialitzats 



Operadors especialitzats 



Webs experiencials 



A França en comencen a sortir “eco”, 
natura..  

PAQUETS REGALS I VENDES FLASH 



Algunes claus per a la promoció i 
comercialització de productes turístics a 

l’entorn digital 



Mercat de demanda  
Diferenciació 
Orientació al mercat 



Promoció orientada al mercat 

 Promoció turística és una promoció econòmica associada a un producte. 
 

 Fer una pas més enllà en la promoció de la destinació. 
 

De la promoció dels 
recursos 

A la promoció de les activitats de 
descoberta d’aquests recursos, 

generadors d’activitat econòmica 



Promoció orientada al mercat 

 Donar visibilitat a l’oferta d’activitats que ofereixen les empreses. 
 

 Estructurar aquesta oferta per motivacions, mercats, perfils de viatger… 



Promoció orientada al mercat 



Promoció orientada al mercat 



Promoció + comercialització... 

Promocionalització 
 



Promoció + comercialització... 

Promocionalització 
 



Promoció + comercialització... 

Promocionalització 
 



Promoció + comercialització... 

Promocionalització 
 



Promoció + comercialització... 

Promocionalització 
 



Promoció + comercialització... 

Promocionalització 
 



E-commerce 

Segons Estudi E-commerce a Espanya B2C 
 
 L’activitat turística i reserva d’allotjament lidera les 

compres a internet amb un 65% del total.  
 

 Creixement vendes de les OTA’s i dels proveïdors 
d’allotjament. 
 

 Un 63% dels espanyols utilitza internet per 
contractar el seu viatge. Increment de 5 punts 
respecte el 2012. 
 

 El 36% van comprar paquets turístics. 
 

 Els paquets dinàmics estan en un clar augment i es 
preveu que tindran més importancia en un futur 
degut a la hipersegmentació del mercat. 
 



Consum internet durant cicle del viatge 

Seducció 

Planificació 

Reserva Experiència 

Compartir 



Promoció web.... L’efecte uauuuu!!! 



Promoció web.... L’efecte uauuuu!!! 



Promoció web.... L’efecte uauuuu!!! 



Promoció web .... Incorporem el territori per enriquir el 
nostre producte. 



Promoció web... Incorporem el territori per enriquir el nostre 
producte 



Videomàrqueting 

https://www.youtube.com/watch?feature=pla
yer_embedded&v=gcBvDZeG6nE 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gcBvDZeG6nE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gcBvDZeG6nE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gcBvDZeG6nE


 
Microsegments 
Per criteris geogràfics, socioeconòmics, motivacionals, estils de 
vida...  
 
 



Segmentació i promoció segons estils de vida... 



El turista és un consumidor d’imatges...  
Quan viatja redescobreix els destins... 
 

Imprescindible disposar d’un bon banc d’imatges tant de recursos com d’experiències 
per no quedar exclòs del consum turístic. 



El turista... d’espectador a actor 



Turista tecnològic multicanal...  

“El 75% de los viajeros en todo el mundo utiliza smartphones y tablets 
tanto por motivos laborales como personales cuando viaja. 
Para reservar unas vacaciones, el 27% de los 'Millennials' (jóvenes entre 
18 y 30 años nacidos bajo el paraguas de las nuevas tecnologías) lo hace 
vía smartphone y el 14% a través de su tablet. Entre los mayores de 45 
años, solamente un 7% utiliza Smartphone y un 7% opta por su tablet”  
Estudio 'El Futuro de los Viajes' elaborado por Expedia  



Web amb “Responsive Design” 

 Augmenten un 15,1% les compres a a través de tablets i dispositius mòbils fins a 
2,1 millons d’euros. 

 La búsqueda on-line a través de mòbil es consolidarà a curt termini com el principal 
mitjà d’accés a la informació i comparador de preus. 

 Al 2017 el negoci general a través de mòbils suposà un 33% del e-commerce, 
davant el 9% que va suposar el 2012 



El poder de les històries... 



Fem-ho fàcil perquè els usuaris trobin allò que 
busquen... categorització de l’oferta 



Les campanyes de promoció les poden generar i 
promocionar els usuaris 

http://www.youtube.com/watch?v=cotGh4Lu29M&list=TLyCDFSCK8G0DNqXemf_3_JEcj
cpswU1h5 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cotGh4Lu29M&list=TLyCDFSCK8G0DNqXemf_3_JEcjcpswU1h5
http://www.youtube.com/watch?v=cotGh4Lu29M&list=TLyCDFSCK8G0DNqXemf_3_JEcjcpswU1h5
http://www.youtube.com/watch?v=cotGh4Lu29M&list=TLyCDFSCK8G0DNqXemf_3_JEcjcpswU1h5
http://www.youtube.com/watch?v=cotGh4Lu29M&list=TLyCDFSCK8G0DNqXemf_3_JEcjcpswU1h5
http://www.youtube.com/watch?v=cotGh4Lu29M&list=TLyCDFSCK8G0DNqXemf_3_JEcjcpswU1h5


Engagement en la gestió de la reputació on-line 

 Contingut de valor, interessant i entretingut. 
 

 Interactuar amb els nostres fans. 
 

 Respectar les seves opinions. 
 

 Realitzar activitats diferents i originals que 
sorprenguis a la teva comunitat. 
 

 Respectar les seves opinions. 
 

 No utilitzis només les xarxes socials per parlar amb 
ell. 
 
 
 



Experiències memorables... 
Que tenim de diferent que no te ningú.... 



Exclusivitat i Singularitat 
Necessitem sorprendre amb les nostres propostes 



El turista és infidel per naturalesa, intenteu 
enamora-lo enlloc de fidelitzar-lo. 
 



 josep@decaba.com   

twitter  @DCBTurisme  -  @JCapella_DCB  

 blog: www.decaba.com   

 www.facebook.com/DCB.Josep.Capella 

 MOLTES GRÀCIES! 

www.elripolles.com  
 
info@davidesteller.com 
696 399 156 
www.davidesteller.com 


