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Vols saber-ne més?
T’ho posem fàcil.

Junts arribem
més lluny
Nous programes de treball
Agència Catalana deTurisme

1

Avantatges
de ser Afiliat

2

Avantatges
de ser Adherit
Visibilitat

Visibilitat

Presència a catalunya.com, act.gencat.cat, a les xarxes
socials i al directori/publicació de la Marca o Segell.

Presència a catalunya.com,
a act.gencat.cat i al directori d’Afiliats.

Ús del distintiu dels nous programes
Ús del distintiu d’Adhesió a les Marques i Segells.

Ús del distintiu dels nous programes

Afiliació
a l’Agencia
Catalana
de Turisme
El primer pas per formar part del projecte
turístic de Catalunya i beneficiar-te de
grans oportunitats és afilar-te a l’ACT.
Forma part d’un projecte integrador
i participatiu entre la teva empresa o entitat
i l’Agència Catalana de Turisme.
Amb aquest programa pots beneficiar-te
d’avantatges i oportunitats orientades a una
major visibilitat i rendibilitat del teu negoci.
A més, afiliar-te et permet l’accés exclusiu
als programes de Marques i Segells, per
a una promoció i comercialització més
segmentada, dirigida a la demanda i amb
plans d’acció específics.
Només junts aconseguirem un sector
turístic més rendible i consolidarem
Catalunya com una destinació turística
de referència.

Ús del distintiu d’Afiliació.

Acompanyament
i suport a la comercialització
— Accés a les plataformes de promoció
i comercialització genèriques.
— 10% de descompte en fires i workshops genèrics.
Prioritat 2 d’inscripció
(els adherits a Marques i Segells tenen prioritat 1).

Formació i millora de la competitivitat
50% de descompte en un màxim de dues formacions
genèriques anuals.

Informació i intel·ligència de mercat
— Informació tècnica de qualitat per ajudar
en la presa de decisions.
— Anàlisi de mercats emissors de turisme.

Accés exclusiu a Marques i Segells
Per a una promoció i comercialització més
segmentada, orientada a la demanda i amb plans
d’acció específics.

Adhesió
a Marques
i Segells
Un cop afiliat, pots accedir en exclusiva
als nous Programes de Treball de
Marques i Segells que hem preparat
per a tu.
Hem fet evolucionar els antics programes
de Clubs de Producte i Certificacions
per posar al teu abast programes més
innovadors i participatius. Hem adaptat
l’oferta turística de Catalunya a la demanda
amb l’objectiu d’atraure més clients
i de major qualitat.
També pots gaudir d’una sèrie de serveis
que beneficiaran el teu negoci i el
posicionament del teu producte turístic.
Descobreix les Marques i Segells a les quals
pots adherir-te, quins avantatges t’ofereixen
i quins són els requisits d’accés en cada cas.

Acompanyament
i suport a la comercialització
— Accés a les plataformes de promoció
i comercialització específiques, participant en la
definició i execució dels plans d’acció.
— 20% de descompte en fires i workshops
genèrics i específics de la Marca o Segell, accions
de benchmarking, accions dirigides a públic final.
Prioritat 1 d’inscripció.
— Presentacions a professionals especialitzats,
possibilitat de participar en viatges de professionals
(premsa i operadors), accions de networking, accions
de comunicació i publicitàries.
El Pla d’Accions i Objectius de l’any en curs recollirà
el detall complert d’accions d’acompanyament i suport
a la comercialització, i les condicions de participació.

Formació i millora de la competitivitat
Accés amb prioritat al Pla de Formació específica anual.

Informació i intel·ligència de mercat
— Informació tècnica de qualitat per ajudar
en la presa de decisions.
— Ús d’un paquet predefinit de 8 vídeos
i 100 fotografies del banc d’imatges de l’ACT,
en les condicions establertes.
— Informació d’accions fora del Pla d’Accions
i de novetats de mercats.
— Accés exclusiu a intel·ligència de mercat
especialitzada, en cas de disposar-ne.

Creix amb l’Agència Catalana de Turisme
Una xarxa d’oficines que t’acompanyarà per tot el món.
Comença ja a gaudir d’un munt d’avantatges
i oportunitats per a la teva empresa o entitat.

Hèlsinki
Londres
Brussel·les
Nova York

Madrid

Frankfurt

Moscou

París
Milà

Pequín

Singapur

São Paulo

12

oficines
al món

50

països
d’influència

+ de

1.000
accions
de promoció

Marques

Segells

Cal una certificació prèvia

Actiu i Aventura

Barcelona Medical
Destination

Catalunya Premium

Cicloturisme
a Catalunya

Turisme Esportiu

Senderisme
a Catalunya

Catalunya
Convention Bureau

Ecoturisme

Enoturisme
Catalunya

Platja en Família

Natura i Muntanya
en Família

Equipament Famliar

Experiències
Gastronòmiques

Golf a Catalunya

Arts i Cultura

Hotels Gastronòmics

Pobles amb Encant

Ciutats amb Caràcter

Rutes de Catalunya

Viles Marineres

Per a més informació
—
afiliacions.act@gencat.cat
adhesions.act@gencat.cat
act.gencat.cat

