TURISME

TALLERS DE TURISME 2020
El turisme és un dels sectors més
dinàmics de l’economia i, com a tal, està
immers en un procés de canvi constant,
accentuat amb un creixement de la
competència i en la incorporació de
noves tecnologies. Cada cop més, prenen
rellevància les noves tipologies de
consum lligades als nous estils de vida,
així com els mitjans d’accés a la venda
dels productes turístics. En aquest sentit,
s’està dibuixant un nou escenari amb una
demanda creixent per satisfer, que obre
un ventall molt ampli d’oportunitats per
dissenyar i implantar noves metodologies
o eines de venda dels productes i
destinacions turístiques.

Per aquest motiu, la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
de Barcelona (des del Servei de Turisme),
la Diputació de Barcelona (des de la
Gerència de Serveis de Turisme)
i la Direcció de Serveis de Formació,
duen a terme aquests tallers per
facilitar a les empreses i a les entitats
gestores del territori les tècniques i
eines d’optimització, i contribuir així,
a millorar el posicionament de les
empreses i destinacions.

Els tallers amb aquest distintiu convaliden la formació en el cicle de renovació del Compromís per a la Sostenibilitat
Turística comarques de Barcelona Biosphere

Inscripcions gratuïtes

www.cambrabcn.org/tallers_turisme

2020

TALLERS DE TURISME

Març

Sessions pràctiques per millorar la gestió
de negocis i destinacions

Més informació

902 448 448

Cambra Barcelona
“doing business”

Cambra Barcelona
“doing business”

Cambra Barcelona
“doing business”

COM ACONSEGUIR MÉS RESERVES ONLINE AMB
UNA BONA EXPERIÈNCIA D’USUARI

TURISME ESPORTIU: CREACIÓ I ESTRUCTURACIÓ
DE PRODUCTE

L’objectiu d’aquest taller és millorar el recorregut que fa l’usuari
d’ençà que entra al lloc web, fins que ha comprat/reservat.
Donar les idees bàsiques de bones pràctiques d’usabilitat a les
empreses, per ser aplicades en un futur.

Formació centrada els elements bàsics per a l’estructuració
de productes turístics competitius en el segment del turisme
esportiu. Es tractaran les principals disciplines esportives que
conformen l’oferta: futbol, natació, atletisme, ciclisme, triatló,
esports d’equip.

1. Quins objectius tenen els llocs web? Quins perfils d’usuaris
tenim?
2. Exercici: repassarem els recorreguts que fa el nostre usuari
per entendre en quines problemàtiques es pot trobar.
3. Proposarem millores.
4. Conclusions.
Imparteixen el taller: Carme Rota | CAIA

Vallès Oriental

17/03/2020

10.00-14.00 h

Can Ribas, Camí Antic de Vic, 10, 08520
Corró d’Avall (Les Franqueses del Vallès)

Anoia

30/03/2020

Gestforma

9.30-13.30 h

Cambra de Comerç de Barcelona, Delegació a Igualada
Carrer Born, 5, 08700 Igualada

Gestforma

Inscripció gratuïta
www.cambrabcn.org/tallers_turisme
Més informació 902 448 448
Per al personal de les entitats públiques
el procés d’inscripció és mitjançant el Gestforma.

NEUROMÀRQUETING I NEUROGASTRONOMIA
PER A EMPRESES INQUIETES
Vols saber com enamorar als teus clients? Et proposem un taller dinàmic i totalment pràctic amb el que sortiràs amb idees
concretes de com millorar el teu servei i aprendràs com funciona el cervell del turista del S.XXI. Parlarem de neurociència,
de com activar les emocions dels teus clients. Us donarem tips
concrets per innovar i diferenciar-te de la resta. De màrqueting
experiencial i sensorial. Branding Turístic. De la importància de
l’experiència de marca com a part fonamental d´un negoci turístic. I si ets un negoci gastronòmic, prepara´t. Revolucionarem la
manera de comunicar per vendre més.
Imparteix el taller: Raquel Fructos | THE SMART BUBBLE

Berguedà

03/03/2020

Torre de l’Amo, 08680 Viladomiu Nou

Moianès

16/03/2020

Imparteix el taller: Blanca Moreno | Consultoria MIT

Gestforma

• L’oferta. Tipologies de producte de turisme esportiu i elements
que el conformen

Inscripció gratuïta
www.cambrabcn.org/tallers_turisme

• La demanda. Perfils, disciplines esportives i els seus
corresponents mercats

Per al personal de les entitats públiques
el procés d’inscripció és mitjançant el Gestforma.

Més informació 902 448 448

• Necessitats dels diversos perfils de client i adaptació a la demanda
• Principals canals de comercialització
Un cas pràctic d’especialització en turisme esportiu: Girona i el
ciclisme

17.00-21.00 h

Consorci del Moianès, C/ de les Joies, 11-13, 08180 Moià

Baix Llobregat

18/03/2020

Gestforma

08.30-11.30 h

Consell Comarcal del Baix Llobregat
N-340, km 1249, 08980 Sant Just Desvern

Gestforma

COM MILLORAR LA COMUNICACIÓ ONLINE
DE LA SOSTENIBILITAT
L’objectiu del taller és comunicar les bones pràctiques
sostenibles que està portant a terme l’empresa turística,
i fer-ho d’una forma amena a la web i a les xarxes socials.
Que l’empresa turística entengui des d’on ha d’enfocar la
comunicació de la sostenibilitat per convertir-la d’una temàtica
pesada a un valor afegit que juga a favor seu.
1. Què estem comunicant ara? Com sap el nostre client que
som sostenibles? Si no ho comuniquem, no existeix.
2. Quines millores sostenibles són més destacables al nostre
negoci?

Aquest taller pretén ajudar a les empreses a incorporar la
perspectiva de gènere en la seva oferta turística. També a
vincular-ho amb la Responsabilitat Social Corporativa i amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

• Igualtat de gènere i ODS: com contribuir positivament

C/ de Budapest, 1, 08206 Sabadell

Gestforma

PERSPECTIVA DE GÈNERE APLICADA AL TURISME

• Igualtat de gènere i Responsabilitat Social Corporativa

Club Natació Sabadell, Seu Can Llong

10.00-14.00 h

Per al personal de les entitats públiques
el procés d’inscripció és mitjançant el Gestforma.

• Tendències d’aplicació de la perspectiva de gènere al sector turístic

10.00-14.00 h

Imparteix el taller: Agnès Güell | EXTREM TEAM

Més informació 902 448 448

• Obligacions des del marc normatiu actual

12/03/2020

L’objectiu d’aquest taller és oferir una visió general de les
característiques de l’oferta, la demanda, la promoció i la
comercialització dels productes de turisme esportiu.

Inscripció gratuïta
www.cambrabcn.org/tallers_turisme

• Assolir els conceptes bàsics sobre la igualtat de gènere

• Què entenem per turisme esportiu... i què és?

Vallès Occidental

3. Quin enfocament podem donar a aquestes millores per tal
de comunicar-les d’una forma positiva.
Maresme

20/03/2020

09.30-13.30 h

5. Conclusions i aprenentatges.

Biblioteca Joan Coromines
C/ Josep Pujadas Truch, 1 A, 08320 El Masnou

Garraf

4. Exemples de bones pràctiques de comunicació sostenible.

24/03/2020

Gestforma

09.30-13.30 h

Node Garraf - Agència de Desenvolupament
Av. Cubelles, 88, 08800 Vilanova i la Geltrú

Gestforma

Inscripció gratuïta
www.cambrabcn.org/tallers_turisme
Més informació 902 448 448
Per al personal de les entitats públiques
el procés d’inscripció és mitjançant el Gestforma.

Imparteix el taller: Carme Rota | CAIA

Maresme

12/03/2020

09.30-13.30 h

Centre Cívic Cabot i Barba
Plaça Miquel Biada, 5, 08301 Mataró

Gestforma

Inscripció gratuïta
www.cambrabcn.org/tallers_turisme
Més informació 902 448 448
Per al personal de les entitats públiques
el procés d’inscripció és mitjançant el Gestforma.

