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Indicadors clau 

• 252 participants 

• Procedents de 10 països diferents 

• 65% del sector privat, 35% del sector públic 

• 18 experts internacionals com a ponents o panelistes 

 



Discovering Rural Europe 

PROGRAMA 

11:00  Benvinguda i presentació 

Xavier Espasa,  Director General, Agència Catalana de Turisme   

11:15 Introducció Hiking Europe 

Blanca CROS, Agència Catalana de Turisme 

11:30 Ponència 1: Cal centrar-se en els clients ! 

Visions del mercat del  turisme excursionista i de natura a Europa 

Ulf SONNTAG, NIT (Institut de Recerca del Turisme), Alemanya 

11:45  Ponència 2: Calen productes de senderisme sostenible i cooperació 

David BRÖDERBAUER, Nature Friends International, Àustria 

12:00 Taula rodona 1: DISSENY DE PRODUCTES 
Compartir bones i males pràctiques en el disseny de productes de turisme rural 
relacionats amb el senderisme; identificar els factors essencials per a l’èxit o el 
fracàs; identificar els recursos clau d’un producte d’èxit; preu i competència.  

Meritxell OMELLA, El Brogit Guiatges, Priorat, Catalunya 

Barney MCLAUGHLIN, Donegal  County, Irlanda 

Gorana MARGARETIC, DUNEA, Dubrovnik, Croàcia 

Hjörleifur FINNSSON, Agència Islandesa de Turisme, Islàndia 

Josep CAPELLÀ, DCB (Turisme i Desenvolupament local), Catalunya 

13:30 Dinar 

14:30 Ponència 3: Com les empreses de senderisme poden comercialitzar i 
comunicar millor la seva autenticitat i sostenibilitat per ser més 
competitives 

Prof. Xavier FONT, Universistat de Surrey, Regne Unit 

14:45 Taula Rodona 2: COOPERACIÓ 
Quins són els socis públics i privats que s’han d’unir per crear un producte de 
senderisme/rural d’èxit? Experiències descendents o ascendents? Qui ha de fer quines 
activitats clau per tenir èxit? Cal estructurar/formalitzar la cooperació? 

Patrick TORRENT, Director Executiu, Agència Catalana de Turisme 

Tom SELÄNNIEMI, The Finnish Nature Centre Haltia; Finlàndia 

Eckart  MANDLER, Wanderhotels, Àustria 

Daniel PUNSETI, Camí de Ronda, Catalunya 

16:15 Cafè 

16:30 Taula rodona 3: COMERCIALITZACIÓ / DISTRIBUCIÓ 
Quins són els millors canals per informar el client del producte? Canal de venda? 
Combinació en línia/fora de línia? Viatges individuals o organitzats? Calen paquets? 
Paper dels operadors turístics? Què necessiten els operadors turístics de les 
destinacions? 

Núria MARTÍ  SIMÓ, PIRINEU eMOCIÓ, Catalunya 

David SERANO,  La Balaguère, França 

Manfred HÄUPL, Hauser Exkursionen, Alemanya 

Riccardo SOLMI, Promappennino/ Trekkingitaly & Cyclingitaly, Itàlia 

Thomas BULLMANN, Outdooractive, Alemanya 

18:00 Cloenda 

Matí Tarda 

Barcelona  
27 de Setembre de  

2016 

#hikingeurope 





















PONÈNCIES 

• Ponència 1: Cal centrat-se en els clients!  

 Visions del mercat del  turisme excursionista i de natura a Europa 

Ulf SONNTAG, NIT (Institute for Tourism Research) 

• Ponència 2: Calen productes de senderisme sostenible i cooperació! 

David BRÖDERBAUER, Nature Friends International, Austria 

• Ponència 3: Com les empreses de senderisme poden comercialitzar i 

comunicar millor la seva autenticitat i sostenibilitat per ser més 

competitives  

Prof. Xavier FONT, Universitat de Surrey, Regne Unit 

Les presentacions es poden trobar a l’annex 



 

 

 

Meritxell OMELLA 
Barney McLAUGHLIN 
Gorana MARGARETIC 
Hjörleifur FINNSSON 
Josep CAPELLÀ DCB (Turisme i Desenvolupament local), Catalunya 

Panelistes  

Agència Islandesa de Turisme  

DUNEA, Dubrovnik, Croàcia 

El Brogit Guiatges, Priorat, Catalunya 

Donegal County, Irlanda 

TAULA RODONA 1: Disseny de productes 



Productes per satisfer les necessitats dels clients  
• Penseu en els diferents segments i en les seves necessitats. 

• Les infraestructures i els recursos han de respondre a les necessitats de diferents clients. 

• Els productes es poden centrar en segments molt específics. 

• Orienteu els vostres productes a senderistes i excursionistes d'àmbit nacional i 

internacional. 

• Utilitzeu el senderisme com una «eina» per conèixer la naturalesa i la cultura d'una regió. 

• El millor: una combinació de senderisme i experiència/descoberta local: GUIADA I 

AUTOGUIADA. 

• Tendència: distàncies/temps més curts per fer senderisme; més temps per viure 

l'experiència autèntica de cada destinació (monestirs, tast de vins, tradició, artesania i 

gastronomia). 

• De vegades, els segments que ara no són els que gasten més diners, acaben sent els més 

atractius a llarg termini (per ex., els turistes joves de motxilla utilitzen el transport local a 

les regions rurals, que sense ells no funcionaria; a més, solen tornar més endavant, quan 

tenen més diners per gastar). 

• Qualitat visible del producte  classificació. 



Factors d'èxit en els productes de turisme rural (I) 

• Heu de tenir una visió: com a sector d'interès públic, heu de saber com traduir la 

política i l'estratègia de turisme en productes turístics que encaixin i que puguin ser 

adquirits pel client  estratègia i planificació global de desenvolupament regional 

(incloent-hi la legislació). 

• L'idioma pot ser un obstacle. 

• Comunicació B2B i B2C. 

• Cal conèixer el producte de memòria! 

• S'ha de fer una veta de mercat de masses que es pugui comercialitzar (exemple: 

guies de muntanya d'Islàndia: excursions per les glaceres).  

• Sigueu flexibles quan calgui ser-ho, reajusteu el producte, però sempre pensant en 

les necessitats del client. 

• Penseu a llarg termini! 

• Trobeu un «imant» únic/singular per a la vostra destinació. 



Factors d'èxit en els productes de turisme rural (II) 

• Hi ha d'haver activitat comercial al llarg de la ruta  els comerços s'han de convertir 

en els encarregats de la ruta  ha de ser «el seu» producte! 

• Comunitats locals: PROPIETARIS de les rutes i els productes. 

• MOLT IMPORTANT: doneu un servei excel·lent! 

• Internacionalització del producte. 

• Cal tenir passió! 

• De vegades el sector privat espera que el sector públic atregui el client i el porti fins 

a la seva porta! 

• Si no funciona sense diners públics, no us hauríeu de ficar en el negoci  no es 

poden donar subvencions a empreses que no siguin competitives! 

• Sigueu crítics: quin és el vostre mercat? La vostra destinació és «suficient» per 

atraure els visitants? És prou visible? 

• La competència és el món sencer  es necessiten PRODUCTES excel·lents, per la 

qual cosa el primer que cal fer és DESENVOLUPAR EL PRODUCTE; després vindran 

el màrqueting i la distribució. 



Estructura de costos dels productes turístics de 

senderisme  
• Els clients volen un pressupost per a tota l'experiència, no preus individuals per a 

cada servei. 

• Exemple de càlcul d'un nou operador turístic: afegiu-hi simplement el cost! No hi ha 

lloc per a les despeses d'estructura! 

• Diferents mercats per a diferents oportunitats de negoci. Per exemple, els viatgers 

dels Estats Units estan disposats a pagar molt més que els europeus, però esperen 

rebre un servei 7×24. I no paguen a la bestreta. 



 

 

 

Patrick TORRENT 

Tom SELÄNNIEMI 

Eckard MANDLER 

Daniel PUNSETI 

Xavier Font 

Panelistes 

Camí de Ronda, Catalunya 

Wanderhotels, Austria 

Director Executiu, Agència Catalana de Turisme 

The Finnish Nature Centre Haltia 

Universitat de Surrey, Regne Unit  

TAULA RODONA 2: Cooperació 



Socis clau per al desenvolupament de producte 

• S'han d'establir acords amb diversos grups d'interès.  

• Cal que els empresaris locals converteixin el producte en una experiència. 

• És essencial tenir bons socis!  

• Partenariats publicoprivats (PPP) entre empreses hoteleres, gastronòmiques, 

productors, etc., empreses destination management companies (DMC) i el públic a 

escala local, regional i nacional. 



Activitats clau dels socis  

• Infraestructures: inversió i manteniment  essencialment públiques, essencialment 

locals.  

• Mobilitat: serveis de taxi, autobús i tren a escala local. 

• Àmbit privat: permisos d'accés. 

• Àmbit públic: manteniment  atrau la inversió de les empreses privades 

(contractes, normativa). 

• Cal que hi hagi interrelacions entre els diferents departaments del sector públic (per 

ex., carreteres i parcs nacionals). 

• Bona combinació i moment adequat per als enfocaments de baix a dalt i de dalt a 

baix  s'ha d'establir un pla d'acció per saber qui ha de fer què i quan. 

• Com es pot aconseguir que els allotjaments rurals cooperin amb el senderisme? 

Convencent-los. Si cal, parleu personalment amb cada establiment. 



Finançament del desenvolupament en el turisme 

rural 
• Utilitzeu fons de la UE per a projectes que desenvolupen el turisme rural  crítica: les 

empreses privades tenen un risc del 100 % un cop s'acaba el finançament  crítica: en 

comptes de «jugar» amb diners públics, més valdria invertir-los.  

• Àmbit públic: ha de subministrar el maquinari per al manteniment. 

• Àmbit públic: finançament  personal i coneixements per atraure el finançament. 

• Als parcs nacionals, en comptes de pagar entrada, més val que els turistes facin una 

donació voluntària. S'ha d'impulsar un entorn de negoci exitós per als empresaris  

paguen impostos  els impostos retornen al servei dels parcs nacionals. 

• Les noves empreses han de tenir una fiscalitat diferent de les que ja estan establertes. 

• S'ha de facilitar l'emprenedoria. 

• Partenariat publicoprivat (PPP) en l'àmbit del màrqueting.  

• Legislació: cal establir estratègies sectorials transversals. 

• Saltar-se les normes. 

• Obstacles: per exemple, la legislació alimentària (p. ex. per als productors). 

• Inversions innovadores del sector públic. 



Models de cooperació en el turisme rural 

S'ha d'estructurar/formalitzar la cooperació? Exemples d'estructures d'èxit? 

• Exemple: Wanderhotels (privat); actualment hi ha 63 hotelers que ofereixen serveis 

de qualitat als senderistes; lideratge en allotjaments per a senderistes  60.000 llits 

amb 1 milió de pernoctacions  èxit! 

• Cost: de 6.000 a 10.000 € per hotel no calen diners públics! 

• Exemple: camí de Ronda (privat): utilitzar el que ja existeix, desenvolupar un 

producte per a turistes que ja visiten la destinació  èxit! 

• Exemple: socis dels parcs nacionals de Finlàndia (partenariat publicoprivat)  èxit! 



 

 

 

Núria MARTÍ SIMÓ 

David SERANO 

Manfred HÄUPL 

Riccardo SOLMI 

Thomas BULLMANN Outdooractive, Alemanya 

Panelistes 

Promappennino/Trekkingitaly & Cyclingitaly, Itàlia 

Hauser Exkursionen, Alemanya 

PIRINEU eMOCIÓ, Catalunya 

La Balaguère, França 

TAULA RODONA 3:  

Comercialització i Distribució 



Canals per vendre un producte turístic de senderisme   

• Primer: utilitzar el màrqueting i els canals de distribució existents que ja fan servir els 

socis regionals. 

• Viatges de familiarització per a operadors turístics (fam trips) i per a periodistes (press 

trips). 

• El contingut és més important que els canals. 

• Moment adequat per al màrqueting: els turistes que viatgen sols reserven amb antelació, 

no a última hora. 

• Els viatgers internacionals reserven amb temps i necessiten una confirmació immediata. 

• Els turistes que fan una reserva amb nous operadors turístics sovint busquen una 

experiència especial. 

• Feu servir les paraules adequades per a cada segment («senderisme», «caminada», 

«tresc»). 

• Dur a terme les inversions i el termini adequats és essencial.  

• Cal que passi més d'un any per crear un nou producte i introduir-lo al mercat. 

• Mantingueu el contacte amb els clients: directament, per mitjà de les xarxes socials. 



Cooperació en la distribució 

• Centreu-vos en allò que feu bé i en el que encaixa amb l'objectiu de la vostra 

organització. 

• Oficines de turisme regionals/nacionals: màrqueting (digital i tradicional!), visibilitat 

del producte, funcionament de la xarxa. 

• Autoritats regionals: política turística, planificació estratègica. 

• Autoritats locals: infraestructures. 

• Empresaris locals: desenvolupament de producte. 

• Nous operadors turístics: màrqueting i venda de productes. 

• Operadors turístics en els mercats: màrqueting i venda de productes en els mercats.  

• Els socis potencials estan al centre del desenvolupament del producte i el 

màrqueting. L'operador turístic «coneix» el client. 

• Per què s'han de vendre paquets per mitjà d'operadors turístics?  proposta de 

qualitat, valor afegit dels viatges en grup i de les visites autoguiades. 

• Venda associada d'allotjament privat  xarxa, no competència! 



Fluxos de costos i ingressos en la distribució  

Diferents maneres de vendre els productes de senderisme: 

• Vendes directes (cost de les vendes i el màrqueting en la companyia) 

• Paquets  

• Agents de vendes 

• Col·laboracions de màrqueting 



CONCLUSIONS  

I  

RECOMANACIONS 



Implicacions per a la política turística de la regió  

• El turisme és sovint el principal sector en regions rurals que poden 

garantir una vida rural tradicional. 

• Partenariat publicoprivat. 

• Turisme actiu cadena de valor de microempreses. 

• És una bona manera de fer que els diners circulin en la regió. 

• Atorga valor al territori. 

• Capacita els actors rurals locals. 

• Assessorament  què necessiten les empreses privades? 

• Planificació global de la gestió de destinacions (2 nivells: infraestructura i 

màrqueting), incloent-hi la legislació. 



DIRECTRIUS per al desenvolupament de 

producte 
1. Orientat al client 

2. Singularitat (l'«imant») 

3. Autenticitat 

4. Qualitat 

5. Més enllà del senderisme 

6. Sostenibilitat 

7. Visibilitat 

8. Possibilitat de reservar  

9. Partenariat publicoprivat amb els socis adequats pel que fa al desenvolupament 

del producte i el màrqueting 

10. Competitivitat  sigueu valents, aneu a totes! 

 

En el marc d'una planificació global de la destinació! 



ANNEX I: Ponència 1 



ANNEX II: Ponència 2 



ANNEX III: Ponència 3 


