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Orientació a la demanda 

Màrqueting online 

Coneixement dels mercats 

Innovació 

Orientació a resultats 
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Nova fórmula de treball amb el sector 
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Pla de Màrqueting turístic de Catalunya. Turisme Cultural 



ACT DGT 
Diputació 
Barcelona 

Turisme 
Barcelona 

Patronat 
Costa 
Brava 

Girona 

Patronat 
Terres de 

Lleida 

Patronat 
Diputació 
Tarragona 

PRESIDÈNCIA 
SECRETARIA TÈCNICA 

(ACT) 

Comitè Tècnic de Marques i Segells 

Pla de Màrqueting turístic de Catalunya. Turisme Cultural 



Arts i Cultura 
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Pobles amb Encant 
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Viles Marineres 
Producte  
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• Posar en valor l’oferta d’activitats de les empreses 
adherides amb orientació a la demanda 
 

• Oferir plataformes de promoció i comercialització  

Augmentar el nombre de turistes que consumeixen turisme cultural, 
posicionant Catalunya com a destinació de referència 
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Objectius 



Aprofundint en l’estratègia de segmentació  
del turisme cultural  

enfocada a donar-li més valor  
 

 Pla de Promoció específic  
per a les empreses adherides 
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Com ho farem? 
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Què fa l’ACT? 



Pla de Màrqueting turístic de Catalunya. Turisme Cultural 

Anys Temàtics 
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Any del Turisme Cultural 2018 



Grup de treball  

Projectes europeus 
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Major projecció europea 
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www.catalunya.com  App Visit Catalonia  
http://act.gencat.cat  

Pla de Promoció 

Canals de promoció online 

http://www.catalunya.com/
http://act.gencat.cat/


Pla de Promoció 



Canals de promoció Offline 

Pla de Promoció 



 REVISTA DIGITAL CATALUNYA EXPERIENCE 

Descàrrega gratuïta per tablets a les botigues 
d’IOS i Android (App Store i Google Play) 
 

Pla de Promoció 

http://browser.buttonpublish.com/viewer/catalunya-experience/783/sd/article-0_5


http://escasateva.catalunya.com  

https://www.youtube.com/watch?v=LnQ-29prb-I 
 

Pla de Promoció 

Campanya de comunicació i publicitat 

http://escasateva.catalunya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LnQ-29prb-I
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https://www.youtube.com/watch?v=VCsXETt8BU0 
 

 PROGRAMA DE TELEVISIÓ CATALUNYA EXPERIENCE  

Pla de Promoció 

https://www.youtube.com/watch?v=VCsXETt8BU0


 MONOGRÀFIC DE TURISME CULTURAL A CATALUNYA 2018 

Pla de Promoció 



 VIATGES DE FAMILIARITZACIÓ 

 VIATGES DE PREMSA I BLOGGERS 

 WORKSHOPS DE PRODUCTE 

 PRESENTACIONS DE PRODUCTE, ALGUNES VINCULADES A EXPOSICIONS 

ITINERANTS 

 FIRES TURÍSTIQUES GENÈRIQUES AMB PROMOCIÓ DEL TURISME CULTURAL 

 

Accions de promoció Offline 

Pla de Promoció 



 WORKSHOP TURISME CULTURAL 2018 

 JORNADA INTER - ADHERITS 

 INTERNATIONAL TOURISM WEEK 

 PRESÈNCIA ACTIVA A LA XARXA 

 

 ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB  

Creació de producte i comercialització 

Pla de Promoció 



 PLATAFORMA DE VENDES 

https://experience.catalunya.com  

Pla de Promoció 

https://experience.catalunya.com/
https://experience.catalunya.com/


 Estudi del perfil del turista cultural: Definir el perfil del turista cultural 

 

 Baròmetre de satisfacció: Conèixer la valoració que en fan els visitants 
de Catalunya 

  

 Enquesta de turisme cultural: Aprofundir en el coneixement dels drivers 
del turista cultural a Catalunya 

 

 Presència activa a l’associació  
 

 
+ Cursos de Formació al sector, genèrics o de producte 

Pla de Promoció 

Altres accions 

Investigació i Intel·ligència de Mercat 



https://www.youtube.com/watch?v=kR5N0XO9eE0 
 

Pla de Promoció 

Programa Advisors 

https://www.youtube.com/watch?v=kR5N0XO9eE0
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Programes de Treball. Arts i Cultura 



Empreses  i entitats Oferir serveis i 
activitats culturals 

Adreçades al 
turista 

 Patrimoni cultural 
material i immaterial 
 

 Arts 
 

 Indústries culturals i 
creatives 

Programes de Treball. Arts i Cultura 

Qui en pot formar part? 



Empreses de serveis i espais per a la pràctica 
d’activitats culturals 

Museus Equipaments 
Festivals i 

espectacles 
Conjunts 
Històrics 

Oferir activitats turístiques especialitzades en cultura com ara rutes, 
excursions, visites a espais singulars, assistència a festivals, exhibicions... 

Programes de Treball. Arts i Cultura 

Requisits 



Rutes i xarxes territorials de Cultura i Turisme 

Xarxes 
territorials 

Rutes 
culturals 

Disposar d’una oferta estructurada relacionada amb la temàtica de 
la ruta o la xarxa o del territori on s’ubica, i com a mínim, d’un 
responsable dels temes turístics. 

Programes de Treball. Arts i Cultura 

Requisits 



Allotjaments Culturals 

Altres 
Establiments de 
Turisme Rural 

Hotels 

 Ubicats en espais patrimonials o edificis singulars de nova creació 
amb una aposta pel patrimoni cultural. 

Programes de Treball. Arts i Cultura 

Requisits 



Agències de viatges receptives 

Especialitzades en cultura 
Generalistes amb secció 

específica de cultura 

Comercialitzar paquets específics de turisme cultural 

Programes de Treball. Arts i Cultura 

Requisits 



Festivals i Espectacles 

Inclòs el turisme musical i els espais d’oci nocturn amb 
programació estable  

Programes de Treball. Arts i Cultura 

Temàtiques a desenvolupar en taules de treball 



Hotels 
monument 

Hotels de 
disseny 

Hotels 
d’art 

Programes de Treball. Arts i Cultura 

Hotels culturals 

Temàtiques a desenvolupar en taules de treball 



Programes de Treball. Arts i Cultura 

Catalunya Terra Sacra 

Temàtiques a desenvolupar en taules de treball 



 Agrupar els municipis sota uns programes que facilitin el 
seu posicionament i la seva promoció com a destinacions 
turístiques a nivell nacional i internacional. 
 

 Preservar i promoure el patrimoni històric, arquitectònic, 
tradicional i paisatgístic. 

 
 Promoure el turisme, com a eina de desenvolupament, 

diversificació econòmica i garantia de futur per als pobles 
i les ciutats. 
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Programes de Treball. Ciutats amb Caràcter i Pobles amb Encant                  

Objectius 



 

 Crear sinèrgies entre municipis, tot oferint una 
plataforma de diàleg i intercanvi d’experiències i 
coneixements en l’àmbit turístic. 
 

 Potenciar la diversificació territorial de l’activitat 
turística. 
 

 

 Protegir la conciliació i l’equilibri entre els residents i els 
visitants.  
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Objectius 

Programes de Treball. Ciutats amb Caràcter i Pobles amb Encant                  



Programes de Treball. Ciutats amb Caràcter 



Ciutats mitjanes per 
volum de població  

Amb forta 
personalitat que 
determini el seu 
caràcter 

Amb 
propostes 
orientades als 
visitants 

Programes de Treball. Ciutats amb Caràcter 

Qui pot formar part? 



Històrico-artístic 

Eno-gastronòmic 

Artístico-creatiu 

Altres que la 
ciutat consideri  

Caràcter 

Programes de Treball. Ciutats amb Caràcter 



Ser capital de comarca 
o tenir entre 10.000 i 
50.000 habitants* 

Disposar de mínim 3 
BCINs en el nucli urbà* 

vocació turística 

Complir criteris de 

vocació de futur equipament de 
ciutat i paisatge urbà 

Programes de Treball. Ciutats amb Caràcter 

Requisits 
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Programes de Treball. Pobles amb Encant 
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Pobles amb menys 
de 2.500 habitants* 

Amb un atractiu o 
bellesa especial 
que captiva i 
enamora al 
visitant 

Amb 
propostes 
orientades als 
visitants 

Programes de Treball. Pobles amb encant 

Qui pot formar part? 



Mínim 2 BCINs en el nucli urbà* 

vocació 
turística 

Complir criteris de 

qualitat 
arquitectònica 

qualitat 

urbanística 
mediambientals 
i paisatgístics 

Programes de Treball. Pobles amb encant 

Requisits 



 

 Format per professionals destacats i reconeguts d’àmbits 
diferents, i per representants dels Patronats i de l’ACT, avalua i 
valida les sol·licituds d’accés en base als requisits.  
 

 En el cas dels Pobles amb Encant, es realitzarà una visita prèvia 
per part d’un Equip de Certificació.  
 

Programes de Treball. Pobles amb Encant 

Comitè d’Experts Ciutats amb Caràcter i Pobles amb Encant 



 És el tercer programa pensat per treballar el Turisme Urbà 
en clau cultural. 

 Es posarà en marxa properament, una vegada definits els 
criteris i requisits.  

 Contribuirà a posar en valor el patrimoni costaner 
(material i immaterial), més enllà del turisme de sol i 
platja.  

En preparació 

Viles Marineres 



 Proposarà diferents rutes COMERCIALITZABLES per 
recórrer Catalunya en VEHICLE MOTORITZAT. 

 Facilitarà al turista uns recorreguts atractius a nivell 
paisatgístic i que permetran enllaçar visites i activitats amb 
la garantia de trobar serveis i oferta de qualitat pel que fa 
els road-trip’s i el fly&drive.  

 Els adherits a altres programes de treball que estiguin en 
el recorregut de les rutes, formaran part de Rutes de 
Catalunya com a avantatge.  

En preparació 

Rutes de Catalunya 
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50% 

Dte. 

20% 

Dte. 

50% 

Dte. 

20% 

Dte. 

Avantatges i procediment d’Adhesió 



Arts i Cultura 
Ciutats amb caràcter  Pobles amb encant 

Avantatges i procediment d’Adhesió 

Quota anual 



 
 Més informació:  
 
 Bea Nubiola, Responsable de Turisme Cultural, bnubiola@gencat.cat 
  
 Rocío Baez, Responsable de Marques i Segells, adhesions.act@gencat.cat 

Comptem amb vosaltres! 
 
 

http://act.gencat.cat/marques-i-segells/adhesio-marques-i-segells/ 
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