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ADVERTIMENT LEGAL 
 
El contingut d’aquesta guia reflecteix exclusivament les opinions de l’autor, que n’és l’únic 
responsable. No s’ha de considerar, doncs, que expressi les opinions de l’Agència Executiva per a la 
Petita i Mitjana Empresa ni de cap altre organisme de la Unió Europea. La Comissió Europea i 
l’Agència no accepten cap mena de responsabilitat per l’ús que es pugui fer de la informació que 
conté la guia. 
 
 
  



 
 

                         

 

3 

 
 

ÍNDEX 
 

Advertiment legal 2 

Índex 3 

1. Desenvolupament de destinacions i comunitats 6 

2. Creació i gestió de productes i esdeveniments 24 

3. Brànding i construcció de relats 43 

4. Conclusió i missatges principals 62 

  



 
 

                         

 

4 

GUIA DE PRÀCTIQUES PER A LA PROMOCIÓ DE DESTINACIONS 
 
El Digital Tourism Think Tank (#DTTT) es dedica a investigar i recopilar les pràctiques internacionals 
més innovadores per promocionar i desenvolupar les destinacions turístiques. El projecte que s’ha 
dut a terme per a CHARM ha consistit a elaborar una guia amb els millors mètodes i estratègies per 
promocionar i comercialitzar les destinacions turístiques, al mateix temps que es potencia el valor 
intrínsec de les comunitats locals. El projecte ha volgut anar més enllà de les pràctiques més 
tradicionals per identificar aquelles accions d’avantguarda que poden servir per crear continguts 
inspiradors i aportar idees innovadores. 
 
S’ha fet una recopilació de les bones pràctiques internacionals més innovadores i s’han classificat 
les diferents estratègies partint de tres qüestions principals: 
 

 El desenvolupament de les destinacions i les comunitats.  

 La creació i la gestió de productes i esdeveniments. 

 El brànding i la construcció de relats. 

 

BREU EXPLICACIÓ DE LA GUIA I ALINEAMENT  
 
L’objectiu de la Guia de pràctiques per a la promoció de destinacions és donar idees als pobles amb 
encant que formen part de CHARM i proporcionar-los directrius sobre quins nous mètodes poden 
aplicar per promocionar i comercialitzar les seves destinacions i com han de fer-ho.  
 
Els exemples seleccionats provenen de destinacions més grans i més petites, i també d’empreses 
que poden facilitar a les destinacions les eines més innovadores i útils per promoure les seves 
experiències i els seus productes. A més d’una gran varietat de propostes tradicionals, com ara 
esdeveniments, exposicions, viatges de premsa, fires i assistència a iniciatives promocionals que 
poden millorar l’aspecte comercial, aquesta guia inclou una recopilació de bones pràctiques en 
termes de brànding, transmissió de missatges i creació de continguts adreçades a augmentar la 
motivació del públic i a arribar als interessos de la gent.  
 
Malgrat que els usuaris finals d’aquesta guia seran poblets amb encant, s’hi poden trobar diversos 
exemples que fan referència a destinacions més grans –en teoria, amb un públic i un pressupost 
diferent o amb un altre tipus de missatge per transmetre. Tanmateix, això fa que la quantitat de 
contingut inspirador que recull aquest document sigui més elevada, cosa que incentiva el procés 
d’exploració i permet presentar una sèrie de grans i innovadores idees que també poden adaptar-se 
a destinacions més petites per tal que aquestes les puguin utilitzar.  
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D’altra banda, aquesta guia també estudia el paper dels pobles no tan sols com a destinacions 
turístiques sinó també com a líders del seu sector i puntals de les comunitats locals, cosa que la 
converteix en pionera d’un model que podrien compartir diverses comunitats turístiques d’Europa. 
En altres paraules, aquesta guia pretén explorar sinergies i definir les funcions que poden dur a terme 
les destinacions, les autoritats públiques i les pimes.  
 

METODOLOGIA  
 
Des d’una perspectiva més àmplia, l’objectiu general de la guia és recopilar idees per contribuir a 
desenvolupar i promocionar les zones rurals. Tenint en compte això, la recerca que ha dut a terme 
#DTTT s’ha basat en un coneixement i una experiència molt amplis i diversificats en tendències de 
viatge i bones pràctiques de les destinacions, que s’han seleccionat i presentat segons paràmetres 
de rellevància i viabilitat.  
 
Després de presentar una primera selecció d’exemples en un mural interactiu, desenvolupat a partir 
de dos objectius principals –la promoció i el desenvolupament–, s’ha pogut començar a elaborar la 
guia. Cada exemple va acompanyat d’una breu descripció. A més, s’explica quina rellevància té per 
al projecte i s’ofereixen una sèrie de recomanacions i conclusions ràpides que serveixen com a 
directrius «pràctiques».  
 
 

https://app.mural.co/t/digitaltourismthinktank9732/m/digitaltourismthinktank9732/1584097440118/6bd6f5821b7c783c489ac8b684396fea6fa8d311
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1. DESENVOLUPAMENT DE DESTINACIONS I COMUNITATS 
1.1. INICIATIVES COMUNITÀRIES 
 
Un dels aspectes més fascinants dels pobles petits i el missatge central que s’ha de comunicar 
sobre aquestes destinacions gira entorn de la població local i les seves comunitats. Les comunitats 
són un dels actius de la destinació. Per això invertir en el desenvolupament de les comunitats locals 
i garantir el benestar de les persones forma part de les tasques de gestió de les destinacions. Si es 
fa així, es pot aconseguir situar definitivament els poblets que formen part de CHARM al mapa i 
promocionar-los com a destinacions on els turistes poden gaudir de les innombrables oportunitats 
que els ofereixen. 
 
Per descomptat, avui dia el desenvolupament sostenible d’aquestes comunitats és un tema clau per 
als organismes de gestió de destinacions (DMO). Els poblets d’Europa s’enfronten a diferents tipus 
de reptes. Entre els reptes que afecten el desenvolupament sostenible de la destinació, hi ha la 
pèrdua de serveis, la despoblació i un creixement massa ràpid, que porta a la pèrdua del sentit de 
comunitat.  
 
Les comunitats, però, poden emprendre certes accions clau per afrontar aquests reptes i reaccionar-
hi adequadament. Per exemple, és vital aprendre a guiar les comunitats cap a un escenari de 
resiliència per tal d’augmentar la seva capacitat per afrontar els reptes. A més, no cal dir que és 
bàsic aplicar un pensament innovador per fer el canvi cap a la creació de noves idees i la 
implementació d’escenaris de millora. La digitalització i la tecnologia han contribuït a desenvolupar 
estratègies intel·ligents que promouen el desenvolupament de la destinació i la planificació de les 
zones rurals. Per acabar –i això no havia estat mai tan important com ara–, el desenvolupament de 
les destinacions ha de ser impulsat per eleccions sostenibles i un sentit de finalitat, i ha de permetre 
respectar l’entorn i les comunitats locals.  
 
Quan es treballa en un programa de desenvolupament de la comunitat, val la pena tenir en compte 
diferents resultats pel que fa al desenvolupament sostenible d’un poble petit: 
 

 Un nivell més ampli de coneixement sobre els reptes i les oportunitats que planteja la 

sostenibilitat al si de les comunitats. 

 El desenvolupament de certes habilitats per part d’un equip central de persones (equip de 

desenvolupament de la comunitat) procedents de diferents segments de la població, que es 

converteixen en «ambaixadors de la sostenibilitat». 

 L’elaboració d’un pla de sostenibilitat liderat per la comunitat. 

 La creació d’una xarxa de pobles petits que comparteixin uns mateixos objectius de 

desenvolupament sostenible i puguin adoptar una estratègia comuna. 
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Bona pràctica: Cork Oest i Cork Sud (Irlanda) 
 
Les regions de Cork Oest i Cork Sud s’han associat amb SECAD Partnership CLG, una empresa de 
desenvolupament local que promou el desenvolupament sostenible de les comunitats a través de 
tot un ventall d’iniciatives i programes. Els col·lectius de persones als quals es dirigeix aquest 
programa són els següents: 
 

 Gent gran. 

 Joves. 

 Comerciants, professionals, empresaris i pagesos. 

 Pares d’alumnes de 12 anys. 

 Persones a l’atur o subocupades. 

 Altres grups específics que és possible que normalment no participin en les activitats de 

planificació de la comunitat, com ara viatgers, migrants, refugiats i sol·licitants d’asil. 
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Es tracta d’un gran exemple de desenvolupament a través de la col·laboració comunitària, el 
lideratge del govern local i l’aplicació adequada de fons públics a la promoció del desenvolupament 
d’empreses locals, la planificació sostenible i la posada en comú de coneixements entre comunitats. 
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1.2. INICIATIVES SOSTENIBLES PER A LA COMUNITAT 
Com convertir una destinació en una destinació sostenible en 5 passos 
clau 

 
Avaluació 
 
En aquesta fase, es tracta de fer una anàlisi inicial de les característiques, 
els serveis, les atraccions i les infraestructures que hi ha a la destinació i 
determinar si tenen potencial turístic i de desenvolupament.  
 

Implicació institucional 
 
Els actors polítics rellevants s’han de comprometre fermament a promocionar la 
destinació, fent èmfasi en la sostenibilitat. Cal que tots els actors institucionals clau de 
la destinació s’adhereixin a l’acord entre els sectors públic i privat i hi donin suport. 
 

Implicació i suport de la comunitat  
 
El suport i el consens de la comunitat local són elements clau per a 
qualsevol programa que es vulgui implantar en el futur. La participació 
activa de la població local és bàsica, així com l’ús de recursos infrautilitzats, 
com ara habitacions lliures i habitatges buits. 

  
Formació i coordinació 
 
Cal adoptar plans de formació per a la comunitat i les empreses locals; entre 
altres, tallers pràctics que ajudin a demostrar el poder i el potencial de la 
tecnologia. En el procés de formació dels participants, cal tenir en compte 
les empreses locals, així com els sectors de la cultura i la tecnologia i 
qualsevol altre que pugui ser influent per tal de garantir que els 

coneixements es comparteixen al màxim possible. 
 
Regulació 
 
Les activitats s’han de regir per una normativa sòlida que doni legitimitat 
jurídica a qualsevol iniciativa de més envergadura. 
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Bona pràctica: Fiskars Village, iniciativa EDEN (Finlàndia) 
 
Fiskars Village (Finlàndia) ha estat guardonat amb el premi EDEN per l’experiència que ofereix als 
visitants. En aquest poble, els actors locals han coordinat esforços per millorar la interacció entre 
turistes i població local i promoure la sostenibilitat. Els visitants poden gaudir-hi d’experiències 
exclusives d’un poble siderúrgic, a més de delectar-se amb la gastronomia local, contemplar 
l’extraordinària bellesa natural de l’indret, fer tota mena d’activitats a l’aire lliure i assistir a 
exposicions de primer ordre i a espectacles artístics.  
 
El poble, fundat al segle XVII, és conegut actualment com el centre de l’art i el disseny finlandès. 
Ofereix als visitants una gran varietat de tallers, esdeveniments i una infinitat de visites i activitats 
per fer durant tot l’any. A Fiskars Village, que sembla tret d’un llibre de contes, cadascun dels edificis 
antics explica una història diferent. Com a «poble d’artesans» ofereix als visitants una experiència 
genuïna mitjançant la qual s’explica la història de la indústria de Finlàndia, amb el valor afegit de la 
interacció amb artistes i artesans locals. Promou un turisme autèntic i sostenible: la natura, la 
història i l’art d’aquest poble atreuen visitants que busquen una experiència local única. 
 

Bona pràctica: New Destinations Summit (Espanya) 
 
El Healthy Destinations Lab, organitzat a Igualada, va ser una iniciativa impulsada per Airbnb i les 
autoritats municipals que va consistir en una sèrie de tallers i debats que van tenir lloc durant un 
període de tres mesos. L’esdeveniment es va adreçar a la població local, a propietaris de petites 
empreses i a representants de les administracions públiques. El programa va culminar amb el New 
Destinations Summit (Cimera de Noves Destinacions), una reunió internacional que va aplegar més 
de 300 actors del sector del turisme i de l’àmbit polític, entre els quals hi havia 30 alcaldes. Es tracta, 
també, d’un molt bon exemple del tipus d’esdeveniments i cimeres que es poden organitzar als 
pobles que formen part de CHARM amb l’objectiu de promocionar-los i impulsar-ne el 
desenvolupament. 
 
Airbnb va demanar a un expert independent en turisme que definís els aprenentatges clau de 
l’activitat duta a terme a Igualada: l’objectiu de l’estudi era crear un model per esbrinar com es pot 
utilitzar la tecnologia per impulsar el turisme a les destinacions poc conegudes, tant a Espanya com 
a l’estranger. El gener de 2020, l’Ajuntament d’Igualada i Airbnb van presentar l’Informe tècnic sobre 
turisme sostenible com a proposta de model que explicava com les col·laboracions publicoprivades 
poden ajudar les destinacions a desenvolupar el seu potencial turístic d’una manera sostenible.  
  

https://news.airbnb.com/igualada-a-model-for-driving-healthy-tourism/
https://news.airbnb.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Airbnb_WhiteBookSustainableDestinations_EN.pdf
https://news.airbnb.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Airbnb_WhiteBookSustainableDestinations_EN.pdf


 
 

                         

 

12 

 
 
 
 
 
 
Bona pràctica: Britain in Bloom (Gran Bretanya en flor) 
 
Aquesta iniciativa d’àmbit nacional està pensada per transformar i promocionar els municipis 
britànics a través de la jardineria. L’objectiu és aconseguir uns carrers més nets i més verds i fer 
créixer el sentit de comunitat. La campanya pretén cohesionar la comunitat, fomentar la cura del 
medi ambient i la fauna i promoure la salut i el benestar. Britain in Bloom reforça els valors, les 
tradicions i la cultura de la comunitat i ha aconseguit transformar barris en llocs dels quals la gent 
es pot sentir orgullosa i que val la pena visitar. 
 
Aquesta iniciativa comunitària dona visibilitat nacional als pobles amb encant, que d’aquesta 
manera poden mostrar els seus atributs i els seus atractius als visitants potencials. Britain in Bloom 
crea una forta presència de marca per a cada comunitat i la situa fermament en el mapa com a lloc 

de visita obligada.  
 

https://www.rhs.org.uk/get-involved/community-gardening/news/articles/britain-in-bloom-finalists
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Bona pràctica: Villes et Villages Fleuris (Ciutats i pobles florits, França)  
 
Villes et Villages Fleuris és un destacat concurs d’àmbit nacional que se celebra a França i que s’ha 
convertit en tot un fenomen social. Consisteix a atorgar una sèrie de «flors» (d’una a quatre) als 
municipis participants d’acord amb uns criteris molt estrictes. Al voltant de 12.000 pobles i petites 
ciutats participen anualment en el concurs. El concurs premia el compromís per millorar la qualitat 
de vida i els estàndards mediambientals. Se centra en l’espai que es reserva a les plantes en la 
planificació dels espais públics, el respecte del medi ambient (gestió de recursos naturals i 
preservació de la biodiversitat), el desenvolupament de l’economia local, el nivell de turisme i la 
preservació dels vincles socials.  
 
Villes et Villages Fleuris constitueix una eina real per al foment del turisme, ja que és en si un 
producte turístic que crea una experiència en què conflueixen la població local i els visitants, al 
mateix temps que promociona i dona suport a la destinació.  

 
Bona pràctica: North Carolina Quilt Trail (Ruta dels graners de Carolina 
del Nord)  
 
A les zones rurals de Carolina del Nord, on els graners antics i rústics són gairebé tan comuns com 
les bústies, les pintures de colors vius que els decoren han transformat el paisatge. Aquests murals 

http://www.villes-et-villages-fleuris.com/
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quadrats s’anomenen «cobrellits de graner», perquè pretenen reproduir els patrons tradicionals amb 
què es confeccionen els cobrellits. Pintats de colors vius, sovint incorporen motius i altres dissenys 
familiars. Aquest art folklòric dels Estats Units ha creat tot un moviment al voltant dels camins dels 
graners, i les persones que visiten Carolina del Nord poden seguir mapes per anar trobant cada 
dibuix, com si es tractés d’un joc de cerca del tresor. La ruta, que combina un circuit amb cotxe amb 
els atractius dissenys dels graners, pretén fer passar una bona estona als visitants, al mateix temps 
que aquests van descobrint el patrimoni local dels pobles amb encant per on passa.  
 
El North Carolina Quilt Trail és un magnífic exemple de desenvolupament eficaç de producte que té 
com a pilars el patrimoni local i l’orgull comunitari. El que s’ha fet en aquest cas ha estat crear una 
experiència temàtica especialitzada que permet que els visitants elaborin els seus propis itineraris 
mentre aprofundeixen en la història del lloc i descobreixen les històries que s’amaguen darrere de 
cada camí. 
 

1.3. IMPULSAR LA INNOVACIÓ A TRAVÉS D’INCUBADORES I 
LABORATORIS 
 
Els pobles que formen part de CHARM tenen potencial per liderar i transformar el seu sector. Així 
mateix, cada destinació té una responsabilitat amb el seu sector: contribuir al seu desenvolupament 
i aconseguir que la destinació continuï sent competitiva. Així doncs, és una bona idea reunir 
empreses que treballen en el sector turístic per tal que s’alineïn sota una marca definida, de la qual 
han d’assumir els pilars principals i esdevenir ambaixadors, per tal de transformar aquests pilars en 
experiències riques i convincents per als visitants i fer créixer l’empremta social a través d’un pla de 
continguts coherent.  
 
Si la DMO exerceix, o pretén exercir, la importantíssima funció de líder del sector, és bàsic que 
comprengui i abordi els reptes a què s’enfronten les petites empreses. Invariablement, el sector del 
turisme –fins i tot en el cas d’algunes de les destinacions amb més èxit– està format per una infinitat 
de microempreses i petites empreses que treballen per tirar endavant els seus projectes 
empresarials individuals. Gràcies al fet d’haver desenvolupat una gran comprensió de les 
necessitats i els reptes de les microempreses –que sovint acaben sent empresaris autònoms–, la 
DMO les ajuda amb els passos tàctics que poden fer, i també a ampliar mires per poder-se beneficiar 
d’un ventall més ampli d’oportunitats estratègiques.  
 
Hi ha diversos àmbits en els quals és possible veure canvis importants en la manera de créixer i 
innovar de les destinacions. Innovar significa crear una experiència més fluida per al client, fer-la 
sorprenent, única, convertir-la en un viatge que excedeixi les expectatives tradicionals. Les 
propostes innovadores fan èmfasi en les comunitats i les xarxes microsocials per tal d’arribar a 
certs mercats específics a través d’una oferta de marca ben definida.  
 

https://www.carolinacountry.com/carolina-adventures/travel-guide/2019-travel-guide/explore-nc-s-barn-quilt-trail
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I, finalment, la innovació també està molt relacionada amb la tecnologia, les eines i les plataformes. 
Cada vegada més destinacions es converteixen en incubadores de noves experiències immersives 
en què s’implementen idees innovadores que beneficien tot el sector. S’han organitzat laboratoris 
d’innovació en grans ciutats com ara París, Londres i Singapur, i també en destinacions més petites, 
com ara el sud de França, on va tenir lloc thecamp.  
 

Bona pràctica: Guam Innovation Lab (Laboratori d’innovació de Guam)  
 
Al territori nord-americà de Guam, el Guam Visitor Bureau treballa en un projecte molt interessant i 
ambiciós: convertir-se en el proper Sun Valley de la tecnologia de viatges. Per aconseguir-ho, ha 
organitzat una conferència que reuneix petits operadors turístics i grans marques com ara Airbnb, 
Booking.com o United Airlines.  
 
L’estiu de 2019 es va celebrar la primera cimera de turisme digital, #InstaGuam Travel Talks, que es 
va centrar en la creació de connexions entre els operadors turístics locals i les marques globals. 
L’objectiu últim era impulsar el sector turístic de Guam i crear noves oportunitats de negoci per als 
joves i entusiastes emprenedors de l’illa. Els principals temes de les presentacions van ser les 
estratègies a les xarxes socials i el màrqueting d’influència, cosa que va permetre al públic aprendre 
sobre estratègia de persones molt implicades en aquest mercat.  
 

 
Aquest esdeveniment és només el primer pas d’un camí molt més llarg que pretén impulsar la 
innovació. El resultat d’aquest esforç ha estat la creació d’un centre d’innovació en turisme, i és que 
aquest sector té una importància cabdal per a la destinació, ja que dona feina a 21.000 persones a 
l’illa. A banda d’aconseguir que es parli més de la destinació i que desperti interès, tot plegat s’ha 
concretat en una sèrie d’inversions i millores tangibles. Tant Airbnb com Booking.com han 
augmentat el nombre d’ofertes a la destinació que ofereixen a les seves plataformes. La conferència 

https://welcomecitylab.parisandco.com/
https://thetrampery.com/
https://thecamp.fr/en
https://www.guamvisitorsbureau.com/
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ha tingut tant de ressò que actualment el Guam Visitor Bureau col·labora amb United Airlines i amb 
Line Travel Japan per llançar noves rutes a l’illa des del Japó.  
 
Guam està treballant de valent per estar al dia de les noves tendències i avançar-se a altres 
destinacions. La presència d’empreses emergents innovadores també va contribuir al gran èxit de 
la cimera: per exemple, Zero Zero Robotics hi va presentar el prototip dels seus drons, que s’espera 
que en el futur substitueixin el braç d’autofotos. Gràcies a un laboratori obert de 5G, s’ha creat una 
plataforma d’assaig per a altres iniciatives i aplicacions innovadores: d’aquesta manera, les idees 
innovadores es poden fer realitat amb molta rapidesa. Cada DMO té capacitat per comprometre’s 
amb la innovació diària per impulsar el creixement de la destinació.  
 

Bona pràctica: Smart Village (Poble intel·ligent, Escòcia)  

 
La iniciativa Smart Village, impulsada a Escòcia, proporciona a ciutats petites i pobles amb encant 
els seus propis portals i serveis de turisme digital en línia perquè puguin arribar millor al públic 
global. La iniciativa combina la promoció i la tecnologia per millorar l’experiència del visitant. Cada 
poble utilitza la tecnologia per satisfer els seus requisits únics: per exemple, per integrar sistemes 
intel·ligents d’alimentació de dades com ara alertes meteorològiques i d’inundacions.  
 
La iniciativa persegueix un desenvolupament econòmic sostenible que beneficiï la comunitat i 
impulsi les empreses i el turisme. Es tracta d’un enfocament molt interessant que respon a les 
necessitats dels visitants potencials. 
 

Bona pràctica: Mirabilia Network (Xarxa Mirabilia)  
 
Aquesta iniciativa pretén connectar destinacions a través d’un element comú. Es basa en la 
promoció temàtica a través d’una xarxa que agrupa diferents llocs que són Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. L’objectiu de la xarxa és donar a conèixer els llocs que són menys 

https://www.smartvillage.scot/about
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famosos i augmentar-ne l’exposició entre un públic més ampli. Mitjançant el desenvolupament 
temàtic –per exemple, patrimoni gastronòmic i vinícola–, les destinacions poden atreure turistes 
dissenyant itineraris i experiències temàtics que facin èmfasi en aquests elements i els 
promocionin. 
 

 

1.4. MÈTODES I EINES DE COL·LABORACIÓ 
 
Pensament creatiu 
 
El pensament creatiu centrat en les persones és un mètode que ens permet trobar solucions i ser 
productius en qualsevol situació. Situa els usuaris al centre per tal de dissenyar iniciatives que 
puguin millorar l’experiència dels visitants. A l’hora de crear noves iniciatives, tant per desenvolupar 
com per promocionar els pobles que formen part de CHARM, resulta molt útil dissenyar-les a partir 
del que la gent espera experimentar en aquests pobles.  
 
Per això és interessant aprendre a treballar de manera conjunta i interactiva, també des d’ubicacions 
remotes. A banda d’aplicar el pensament creatiu, també és important utilitzar les eines adequades 
per facilitar la creació d’un espai on els diferents actors puguin posar idees en comú, recopilar bones 
pràctiques, parlar i començar a construir plegats un projecte nou i engrescador. 
 
mural.co 
 

http://mural.co/
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MURAL és un espai de treball digital que es basa en la col·laboració visual: és l’eina més simple per 
crear plantilles i espais per desenvolupar idees noves i innovadores a través del pensament creatiu 
i la pluja d’idees. MURAL permet que els equips innovadors pensin i col·laborin visualment per 
resoldre problemes importants. Els usuaris es beneficien de la velocitat i la facilitat d’ús de MURAL 
a l’hora de crear diagrames, molt populars en el pensament creatiu i les metodologies àgils, així com 
de diverses eines per facilitar reunions i tallers amb més impacte.  

 
Eines de gestió de projectes 
 
Al #DTTT, creiem fermament en la importància de construir un equip empoderat, àgil i 
multidisciplinari. Això requereix una comunicació i una interacció contínues i impecables entre les 
persones implicades en el projecte. Afortunadament, ara hi ha moltes eines que ens estalvien grans 
quantitats de paper, intercanvis inacabables de correus electrònics i reunions impossibles.  
 
Asana, Trello o Monday.com són eines de gestió de projectes que ajuden els equips digitals i es 
poden aplicar de manera fàcil i econòmica a la col·laboració comunitària: així aconseguim tenir 
diverses persones que treballen plegades en projectes i iniciatives comuns. 
 
Cadascuna d’aquestes eines permet veure el panorama general, ajuda a una bona coordinació 
gràcies a la visualització de la feina en un calendari i permet identificar fàcilment forats i 
solapaments a l’agenda i procedir ràpidament als ajustaments necessaris. Tant els missatges i els 
comentaris que s’envien com els arxius amb què es treballa es troben tots en una mateixa ubicació, 
i l’establiment de terminis i l’assignació de tasques es fan de manera coordinada per a totes les 
persones implicades en el projecte. Això facilita molt la coherència en termes de brànding i quan els 
objectius que es persegueixen són els mateixos. 
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Bona pràctica: Illes de la Madeleine, província del Quebec (Canadà)  
 
Les illes de la Madeleine apliquen el pensament creatiu per desenvolupar 
iniciatives promocionals que responguin a les necessitats dels visitants. 
Hem dut a terme un seguiment continu del seu projecte, que es basa en 
una sòlida estratègia comunitària. Les illes de la Madeleine han creat el 
Circuit des arts (Circuit de les arts), una ruta temàtica en què el visitant 
descobrirà l’escena artística i creativa local, que s’inspira en els voltants. 
La ruta permet fer un recorregut pels paisatges marins i descobrir algunes 
històries locals. 
 
Durant un període de nou mesos, el Clúster de Turisme de les Illes de la 

Madeleine va implementar una estratègia de creació de continguts amb diferents empreses 
turístiques. Al llarg dels anys, la DMO ha organitzat conferències sobre xarxes socials i ha 
proporcionat formació a empreses del sector turístic. Tanmateix, es va veure que les empreses 
necessitaven ajuda per promocionar-se per Internet i els calia una estratègia més personalitzada i 
detallada. 
 
Diversos professionals es van reunir a la regió i van dissenyar un mètode pràctic per ajudar les 
empreses del sector turístic a planificar la seva estratègia de continguts i crear confiança a l’hora 
d’elaborar i distribuir aquests continguts. Aquest grup de professionals estava format per un 
fotògraf i mestre de la zona, una companyia de producció audiovisual amb seu a l’arxipèlag, un 
assessor de comunicacions de la zona, un productor de sabons i youtuber de la zona i un formador 
i ponent especialitzat en Internet i les xarxes socials. 
 
El projecte va incloure tres tallers, així com serveis d’assessorament adreçats a un grup 
d’emprenedors del sector turístic durant el transcurs del projecte. Els tallers es van fer durant la 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/en/
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/en/
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temporada d’hivern i primavera (abans que comencés la temporada alta). El primer es va centrar en 
l’estratègia: abans d’aprofundir en els diversos elements que constitueixen una bona estratègia, va 
ser necessari fer un pas enrere i posar sobre la taula els resultats de l’avaluació de la presència en 
línia de totes les empreses participants. Això va servir per obtenir un bon retrat de la situació i tenir 
un punt de referència al llarg de tot el projecte.  

 
 
Els altres dos tallers van girar entorn de la creació i la distribució de continguts. El grup es va dividir 
en unitats més petites i els participants van anar passant d’un taller a l’altre fent rotació. Alguns dels 
temes tractats van ser les habilitats pràctiques en fotografia, la producció de vídeos i l’ús de diverses 
aplicacions com ara Canva i Snapseed. 
 
Al taller, es va proposar una tasca als participants, que van tenir unes hores per crear, editar i publicar 
el seu contingut en una pàgina de Facebook creada específicament per a l’activitat.  

  
Els professionals i els participants van tenir l’oportunitat d’intercanviar opinions sobre la seva 
estratègia de contingut i fer valoracions sobre la feina dels altres en acabar l’activitat. La DMO va 
promocionar el projecte i va proporcionar suport tècnic i administratiu al Clúster de Turisme. 
 

https://www.canva.com/
https://snapseed.online/
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Com a resultat d’aquesta col·laboració, el sector ha organitzat sessions formatives sobre 
l’experiència del client, les habilitats clau que han de tenir els supervisors i la construcció de relats, 
i també un esdeveniment culinari per ajudar els restaurants a innovar i trobar solucions per a la gran 
quantitat de reptes a què s’enfronten. D’altra banda, hi ha en marxa un projecte per ajudar un grup 
d’emprenedors del sector del turisme a avaluar el rendiment del seu negoci en termes de qualitat i 
bones pràctiques. 
 
L’aplicació mòbil Island Tales es va llançar el 2019. El Clúster de Turisme va donar suport a aquest 
projecte de col·laboració, que va néixer d’una estratègia de pensament creatiu en què van participar 
els museus de l’illa. També s’ha convidat la Creative Tourism Network a promocionar la gran varietat 
de tallers que ofereixen artistes i artesans locals per comercialitzar la destinació com a lloc de 
turisme creatiu. La sostenibilitat continua sent un pilar fonamental per a totes les activitats que 
s’ofereixen a la destinació: resulta essencial mantenir un equilibri positiu entre la satisfacció del 
turista i la població local. L’elaboració d’un pla 2020-2025 per a la destinació i la materialització de 
més projectes de col·laboració aporten valor a les empreses del sector turístic. 

 
1.5. TECNOLOGIA I PLATFORMES 
1.5.1. Ús de microllocs web 
 
Un microlloc web és un lloc on la iniciativa es pot desenvolupar i promocionar, un lloc on es poden 
agrupar totes les activitats relacionades. Un microlloc web ofereix avantatges molt convincents a 
l’hora d’aconseguir que una campanya realment funcioni. L’experiència de l’usuari és 
importantíssima en termes d’adquisició, implicació i retenció. Els microllocs web han de crear un 
llenguatge visual dissenyat específicament per al segment d’usuaris al qual pretenen arribar. Els 
usuaris han de poder trobar la informació de manera fàcil, i també s’han de poder connectar de 
manera fàcil al lloc web d’origen. Per tal de garantir una experiència d’usuari fluida, els microllocs 
web han de proporcionar una experiència més concreta i assegurar-se que l’atenció de l’usuari se 
centra exclusivament en la campanya i en les crides a l’acció que se’n deriven. 
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Airbnb  
 
Airbnb ha creat una nova tendència en el desenvolupament de productes 
que consisteix a unir amfitrions i hostes per crear experiències úniques. 
Per a les comunitats petites, Airbnb representa una oportunitat 
especialment interessant. Ofereix moltes oportunitats a persones 
individuals per convertir-se en amfitrions excel·lents. En aquest cas, el 
producte és la benvinguda de l’amfitrió i el caràcter únic de la seva història 
o patrimoni. A través d’Airbnb, els actors que treballen en el sector turístic 
als diversos pobles poden construir una oferta sòlida com a amfitrions, 
proveïdors d’experiències i guies. Mitjançant un esforç coordinat en una 
xarxa formada per pobles i altres actors, és possible confeccionar una 
oferta realment única i satisfer les expectatives dels clients a través de 
campanyes, continguts i microllocs web que permeten passar del relat a 
la possibilitat d’una reserva turística. 
 
Cool Cousin 
 
Cool Cousin és una empresa emergent que permet connectar usuaris i persones de la destinació 
que comparteixen interessos i aficions. Els «cosins» comparteixen amb els visitants una llista de 
consells i recomanacions i un mapa amb els seus llocs preferits de la destinació. Es tracta d’una 
plataforma molt interessant, tant per l’allotjament altament personalitzat que ofereix com perquè 
pot utilitzar-se com a model per crear una sèrie d’amfitrions o ambaixadors de benvinguda per a les 
diverses destinacions implicades. A escala de poble, els ambaixadors individuals sovint formen part 
de la identitat mateixa del poble; per tant, és bàsic pensar maneres interessants d’incorporar-los a 
l’experiència. 
 

1.5.2. Enviament de missatges i converses 
 
Connectar amb els visitants potencials significa transmetre el missatge adequat a la persona 
adequada en el moment adequat. Com a marca, cada destinació necessita una veu, i l’eina de 
missatgeria adequada és l’encarregada de posar-hi les paraules per garantir que la comprensió dels 
visitants potencials va més enllà dels valors de la destinació.  
 
És important que les destinacions estableixin una conversa oberta amb els visitants, perquè resulta 
bàsic crear un vincle humà entre els visitants potencials i la població local. Avui dia, és fonamental 
crear un espai que permeti als usuaris mantenir una conversa de debò. Amb això, ja es pot establir 
una relació genuïna entre el visitant i la persona de la destinació. 
 
Intercom 
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Intercom és una eina de missatgeria única que funciona d’allò més bé quan s’integra en un lloc web, 
una aplicació, etc. Aquesta plataforma permet rebre missatges de visitants o persones que tenen 
compte a Intercom, Messenger, Facebook o Twitter, registrar perfils de visitants i mesurar 
rendiments i resultats per tal d’aplicar una estratègia eficient. Intercom és molt més que una simple 
eina de missatgeria.  
 
Per a les persones i les empreses de la destinació, ambaixadors d’aquests poblets petits, és un mitjà 
per comunicar-se directament amb el visitant d’una manera personalitzada i immediata. L’objectiu 
és crear un vincle únic i personalitzat, centrat en les persones, que satisfaci la necessitat de contacte 
humà dels visitants, que comença en línia i després es materialitza. Per als 10 poblets, es tracta 
d’una oportunitat que val la pena explorar per tal de captar l’atenció del públic, persuadir-lo i retenir-
lo. Les diverses característiques de l’eina, incloent-hi el xat i la integració d’altres aplicacions, poden 
donar un impuls a la relació amb els visitants. Us imagineu que els possibles visitants poguessin 
posar-se en contacte amb ambaixadors reals quan visiten una destinació? Ara això és possible amb 
les eines digitals adequades. 
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2. CREACIÓ I GESTIÓ DE PRODUCTES I ESDEVENIMENTS  
2.1. LIDERAR LA DESCOBERTA A TRAVÉS D’EXPERIÈNCIES EXCLUSIVES  
 
Les experiències exclusives són experiències engrescadores i immersives per als visitants que 
representen l’essència i els pilars de la marca de la destinació. En altres paraules, una experiència 
exclusiva no és només una eina perquè els visitants gaudeixin de la destinació, sinó que constitueix 
una manera autèntica i única de crear una forta sensació de satisfacció que farà que la destinació 
quedi com un bon record per sempre.  
 

 
 
Moltes destinacions han millorat la seva estratègia de producte introduint-hi una sèrie 
d’experiències exclusives: és el cas de Visit Jersey, que ha volgut donar protagonisme a molts dels 
llocs menys coneguts. A la seva pàgina web afirmen: «Quan estàs de vacances, el que compta no 

https://www.jersey.com/guides-features/unique-experiences-in-jersey
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sempre són els llocs que visites o les coses que fas, sinó els records que vas creant mentre ets 
allà».  
 
No ho podrien haver explicat millor. Hi ha diverses experiències que s’ofereixen com una manera 
única de «viure» l’illa de Jersey. Per exemple, veure sortir el sol des d’un fort històric arran de mar o 
navegar fins a una illa deserta i fer ioga a la platja. Si aquestes experiències resulten increïbles, no 
és només per la bellesa espectacular dels paisatges, sinó també perquè els guies que acompanyen 
els visitants són empreses i persones de la zona.  
 

Un altre exemple és Destination Canada, que ofereix un nombre 
més elevat d’experiències que Visit Jersey. Les Canadian 
Signature Experiences són d’aquella mena d’experiències de 
viatge que només es viuen «un cop a la vida». En aquest cas, al 
capdavant també hi ha gent de la zona apassionada per la seva 
feina i que vol compartir les seves vivències amb els turistes.  
 
El lloc web de la destinació posa a disposició dels viatgers una 
base de dades, un espai únic on poden trobar totes les 
experiències que ofereix la destinació. Els usuaris poden filtrar les 
diferents activitats basant-se en criteris geogràfics i temàtics. 
Cadascuna de les experiències que es presenta inclou l’enllaç al 
lloc web extern de la companyia que l’organitza, i, tot i que es fan 
controls periòdicament per garantir l’autenticitat i la coherència 
amb la marca, aquest sistema suposa un nivell d’implicació inferior 

en la creació i la confecció de les experiències. 
 

2.1.1. ALGUNS APUNTS SOBRE COM CREAR EXPERIÈNCIES EXCLUSIVES  
 
A l’hora de dissenyar experiències exclusives, és important aturar-se a pensar com casen amb la 
marca. Una marca ben definida ha de ser el punt de partida per crear experiències atractives per als 
visitants. Aquestes experiències han de tenir en compte els pilars bàsics de la marca de la destinació 
i promocionar-los per donar a conèixer la destinació ja des de les primeres fases del cicle turístic. 
Els viatgers d’avui dia busquen, cada vegada més, experiències úniques, personalitzades i que 
s’allunyin de les activitats més típiques. És important tenir ben definits els públics i els mercats per 
tal d’adaptar les experiències, però també cal una estratègia per arribar al públic objectiu.  
 
Considerar aquestes experiències com una extensió natural de la marca ens dona l’oportunitat 
d’oferir autenticitat als visitants. Aquí és on entren en escena els ambaixadors de l’experiència i un 
relat atractiu: es tracta, en definitiva, de vincular el missatge de la marca amb l’experiència.  
 

https://caen-keepexploring.canada.travel/canadian-signature-experiences
https://caen-keepexploring.canada.travel/canadian-signature-experiences
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Les experiències exclusives haurien de ser el punt de convergència entre la població local i els llocs 
clau de la destinació. Per això és tan important identificar col·laboradors locals dins el sector local. 
A més d’oferir un servei, la població local sabrà parlar de la destinació des d’una perspectiva única i 
autèntica, profundament arrelada en el seu sentit de pertinença.  
 
A l’hora de polir l’oferta, els poblets poden combinar les experiències adequades i potenciar la marca 
per oferir una experiència única i excepcional. La combinació de productes representa una gran 
oportunitat per a les destinacions, que poden seleccionar els plats forts de la destinació i combinar-
los per temes o seguint una lògica que permeti crear referències visuals, fixar relats i continguts i 
atreure públics objectiu específics perquè visquin experiències exclusives que siguin úniques i 
memorables.  

 
 
 
 

 Els camins permeten preparar tot un ventall d’itineraris individuals a 

partir de les necessitats de diferents tipus de públic i clústers temàtics.  

 Un mapa que agrupi les experiències per temes o per zones 

geogràfiques també pot ser útil per guiar els turistes espacialment mentre 

visiten la destinació.  

 Combinar productes turístics és el secret per crear experiències 

exclusives, en què l’essència de la marca està intrínsecament lligada a les 

vides de la població local. 

 Les experiències es poden agrupar per temes concrets que siguin 

coherents amb la imatge de la destinació i atractius per a públics específics. 

Sovint, el que diferencia una destinació de la competència són els nous productes i les noves 
experiències. Aquí els ambaixadors són els principals actors, ja que ajuden a promocionar les 
experiències d’una manera molt personalitzada i autèntica. És bàsic, doncs, buscar uns 
ambaixadors excel·lents per als poblets que formen part de CHARM i integrar-los en l’oferta de 
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productes i experiències. Això garantirà que l’experiència del visitant compleixi els criteris de la 
marca. Les històries modelades al voltant de la marca pretenen impulsar els continguts, ja potents, 
enregistrats amb els ambaixadors: es tracta de portar les seves històries més enllà, d’aconseguir no 
tan sols que s’identifiquin amb la marca, sinó també que es converteixin en ambaixadors de 
l’experiència.  
 
Avui dia, quan es tracta de vendre experiències, la manera d’agrupar-les, empaquetar-les i distribuir-
les és una qüestió estratègica clau per a les destinacions. Algunes DMO són summament curoses 
a l’hora d’agrupar i distribuir els seus productes a través del seu lloc web o els seus canals de 
distribució: les combinacions de productes acaben convertint-se en experiències exclusives que es 
distribueixen a través d’una estratègia de continguts. En altres casos, el valor potencial de crear i 
promoure una plataforma d’experiències i productes constitueix el proper pas lògic i ajuda el sector 
a veure el valor comercial a més del valor de marca. Per exemple, amb Bókun, una solució 
tecnològica, els proveïdors poden esperar una distribució global, incloent-hi plataformes com Viator 
i TripAdvisor.  
 
Bókun permet a les empreses afegir les seves experiències i crear combinacions de productes 
multiexperiència coordinades amb altres empreses amb un esforç mínim. Això significa que la 
destinació crea l’estructura, el marc i el suport per a les experiències i els productes exclusius, 
mentre que les empreses s’ocupen de crear i confeccionar les seves pròpies experiències i buscar 
oportunitats de venda associada amb socis d’altres destinacions. En aquest cas, l’atenció es pot 
centrar en la creació d’una plataforma d’experiències increïbles, en què el missatge es construirà 
acuradament al voltant de les experiències. 
 

2.1.2. COM AGRUPAR I DISTRIBUIR PRODUCTES I EXPERIÈNCIES 
 

 Passis: moltes ciutats ja tenen targetes urbanes. Aquesta iniciativa pot funcionar molt bé 

creant passis temàtics o bé dissenyant passis que incentivin l’exploració més enllà del 

conjunt d’atraccions típiques. Un passi d’àmbit regional o fins i tot nacional pot ser un gran 

incentiu per descobrir certs llocs concrets al voltant d’un pilar temàtic de la marca. Per 

exemple, al Ticino, el cantó italoparlant de Suïssa, s’ha creat el Ticino Ticket, que resulta 

increïblement útil tant per a la recopilació de dades com per a la fidelització dels clients. Amb 

aquest tiquet, els visitants que pernocten a la regió poden utilitzar el transport públic de franc 

i gaudeixen de descomptes en els trens de muntanya, les excursions amb vaixell a la part 

suïssa dels llacs i les principals atraccions turístiques del Ticino. 

 Esdeveniments i festivals: es tracta d’oportunitats magnífiques per crear demanda per a la 

destinació i, si aquests actes encaixen bé amb la marca, té sentit estratègic tenir-los en 

compte. N’és un molt bon exemple el Tour de Yorkshire. En aquest cas, el Consorci de 

https://www.bokun.io/
https://www.ticino.ch/en/ticket.html
https://letour.yorkshire.com/
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Turisme de Yorkshire va saber treure el màxim partit de l’etapa inicial del Tour de França que 

s’hi va disputar i va organitzar una competició ciclista anual que s’ha convertit en un gran 

reclam per a la regió. A l’extrem oposat, Saalbach va crear el Saalbach Storybase, un 

esdeveniment anual adreçat únicament a influenciadors seleccionats minuciosament que 

aborda qüestions relatives a continguts i coneixement de la destinació.  

 Senders i itineraris: es tracta de començar amb una sèrie de camins «estrella» i continuar 

desenvolupant la xarxa a partir d’aquí. Una vegada s’han desenvolupat els primers, es poden 

concretar o detallar més segons els temes que s’hagin identificat.  

 Experiències a cura d’ambaixadors: cuidar la relació amb els ambaixadors locals serà clau 

per aconseguir un relat de marca potent i genuí. De vegades, els ambaixadors poden ser 

especialment famosos, cosa que contribuirà a donar a conèixer la destinació a gran escala. 

També pot ser que siguin coneguts localment i tinguin una forta vinculació amb un àmbit 

concret, com seria el cas d’un xef local de renom. És aconsellable treballar amb ambaixadors 

i crear les rutes, els menús, les experiències o els esdeveniments de manera conjunta.  

 Rutes amb guies experts: no s’han de confondre amb les rutes i visites tradicionals. Es tracta 

de viure grans experiències amb l’acompanyament de guies experts, persones que saben 

transmetre amb entusiasme els seus coneixements i interessos i que estimen el lloc on estan 

arrelades. Aquí és on realment podem anar més enllà del turisme tradicional i adonar-nos 

que la població local –sobretot les persones que no tenen integrat el valor del turisme– 

també poden formar part del procés. Per exemple, a Dublín hi ha un equip de comerç social 

que fa precisament això: formar i contractar persones sense llar perquè puguin fer de guies 

turístics locals. En aquesta situació, tant els turistes com la ciutat hi surten guanyant, i queda 

demostrat l’impacte positiu del turisme en l’economia.  

 

 
2.2. ESDEVENIMENTS, FESTIVALS I FIRES PER PROMOCIONAR LA 
DESTINACIÓ 
Una molt bona estratègia per promocionar les destinacions és organitzar esdeveniments, festivals 
i fires locals que atreguin i inspirin els visitants. Els esdeveniments, els festivals i les fires són una 
eina de comunicació molt eficaç, sobretot a nivell extern. Permeten establir i fomentar les relacions 
interpersonals i promocionar els negocis locals. Els esdeveniments, els festivals i les fires són 
importants perquè ofereixen una experiència més interessant als visitants potencials, i això, en 
última instància, és millor i deixa un record més perdurable que qualsevol forma de publicitat 
tradicional. 
 

https://www.saalbach.com/en/service/stories/inside-storybase-2019_m_307994
https://www.secretstreettours.org/
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Com que la gent sempre busca noves experiències, els esdeveniments, festivals i fires especialitzats 
cada vegada són més populars. Ofereixen a les destinacions una gran oportunitat per destacar i 
exhibir les seves propostes úniques de venda. Es poden organitzar esdeveniments, festivals i fires 
que girin entorn de la poesia, la cultura, la gastronomia o la collita, i això, a més d’oferir una gran 
experiència als visitants, també beneficiarà la població local. Per als pobles petits, representa una 
oportunitat per donar a conèixer la seva gastronomia, els seus productes i el seu patrimoni cultural.  
 
Detallem tot seguit una llista de bones pràctiques per organitzar esdeveniments, festivals i fires: 
 

 Identificar un motiu o un tema. 

 Implicar-hi la comunitat i les empreses locals. 

 Preparar el que es vol donar a conèixer (dansa, música, gastronomia local, etc.). 

 Buscar un emplaçament segur i de fàcil accés. 

 Buscar patrocinadors per cobrir una part dels costos.  

 Crear una estratègia de màrqueting. 

 Preparar l’esdeveniment o el festival amb temps. 

Fires de productes locals en destinacions petites 
 
El turisme sostenible passa per ajudar les comunitats i les empreses locals. Les fires de productes 
locals permeten als visitants fer un tast de la gastronomia i la cultura local i conèixer l’estil de vida 
de la destinació. Les fires de productes locals celebren el caràcter únic de la destinació i la seva 
oferta gastronòmica. Els visitants hi poden tastar exquisideses que no trobaran enlloc més del món, 
i amb això contribueixen a impulsar l’economia local, ajuden els pagesos de la zona i reconeixen els 
esforços de la comunitat. Tot seguit presentem una sèrie d’exemples excel·lents de bones 
pràctiques pel que fa a esdeveniments, festivals i fires locals. 
 

Bona pràctica: Broadstairs’ Folk Week Festival (Festival de música 
popular de Broadstairs) 
 
Aquest festival de música i dansa popular i tradicional, que se 
celebra a la localitat costanera de Broadstairs, s’adreça als amants 
de la gastronomia local i la música autèntica amb ganes de 
descobrir nous grups. Hi ha una fira de música i artesania on es pot 
trobar una gran varietat de ceràmiques, roba, instruments musicals, 
pintures, joies i objectes de regal. Completen l’oferta espectacles de 
dansa Morris i una sèrie de tallers i sessions de cant i ball per a totes les edats. 

https://broadstairsfolkweek.org.uk/
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Bona pràctica: Porthleven Food Festival (Fira gastronòmica de 
Porthleven)  
 
La fira se celebra a l’impressionant port històric de Porthleven, i compta amb una 
exhibició de xefs nacionals i internacionals, paradetes de menjar, menjar de carrer, 
música i una bona oferta d’entreteniment. 
 

Bona pràctica: Gothenburg Cultural Festival (Festival 
cultural de Göteborg) 
 
Aquest festival ofereix una àmplia varietat d’experiències culturals, com ara òpera, art, música, 
artesania de carrer, teatre, literatura, cinema i música en directe. També compta amb una oferta 
d’entreteniment i menjar suec tradicional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.porthlevenfoodfestival.com/
https://gothenburgculturefestival.com/in-english
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Vegem a continuació més exemples d’esdeveniments i festivals molt ben treballats en destinacions 
relativament petites:  
 

Bona pràctica: Faversham Hop Festival & Green Hop Festival (Fira del 
llúpol i Fira del llúpol fresc de Faversham) 
 
Faversham és una localitat comercial on hi ha la fàbrica de cervesa més antiga de la Gran Bretanya, 
Shepherd Neame. La llarga tradició cervesera d’aquesta petita ciutat té arrels profundes en el 
paisatge d’aquesta zona del Regne Unit, on el llúpol es recol·lecta per produir les cerveses locals. 
Actualment aquest patrimoni constitueix una part molt important de l’experiència de visitant, tant si 
es tracta de descobrir el paisatge de la zona com de visitar poblets, on el pub i les cerveses locals 
formen part de l’experiència. 
 
El Faversham Hop Festival i el Green Hop Festival, de temàtica similar, són dos esdeveniments que 
celebren la collita local en unes dates concretes de l’any en què es pot tastar el llúpol acabat de 
collir. Aquestes fires evidencien el valor de crear esdeveniments que potenciïn els productes locals 
i d’elaborar ofertes úniques que incentivin la descoberta, posin en relleu el patrimoni local i atreguin 
nous visitants. 
 

Bona pràctica: Shetland Wool Week (Setmana de la llana de Shetland) 
 
La Shetland Wool Week és una festa coneguda mundialment que gira entorn de la raça nativa 
d’ovelles més septentrional de la Gran Bretanya, la indústria tèxtil de Shetland i la comunitat 
ramadera d’aquestes illes. Com passa en el cas del Hop Festival de Faversham, la Shetland Wool 
Week s’ha convertit en un dels principals reclams per atreure visitants a les Shetland, que fan el 
viatge fins a les illes per viure aquesta festa que gira entorn de la llana, un producte molt arrelat en 
la identitat de les Shetland que permet a les illes fer gala d’una identitat única. 
 
Igual que amb la cervesa, es tracta de situar una destinació petita al mapa a través d’esdeveniments 
que permetin accedir a comunitats globals específiques i potenciar l’oferta i l’atractiu de la 
destinació. 
 
 

2.3. ITINERARIS TEMÀTICS  
 
Els itineraris temàtics busquen satisfer les expectatives dels viatgers moderns, que busquen, cada 
vegada més, autenticitat en les seves experiències turístiques. Dissenyar una varietat de programes 
temàtics per als visitants permet a les destinacions oferir-los aquelles experiències locals i 
autèntiques tan buscades que satisfan les seves necessitats úniques. Actualment moltes 
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destinacions recorren al turisme temàtic per desenvolupar nous productes turístics i centrar-se en 
diversos segments de consumidors. Alguns exemples d’itineraris temàtics són les rutes del vi, les 
rutes històriques, el turisme educatiu o el turisme d’aventura.  
 

Bona pràctica: Grand Tour de Suïssa 
 
El Grand Tour de Suïssa és un dels millors exemples de com es poden organitzar i confeccionar 
itineraris en cotxe pel país. D’entrada, el lloc web de la iniciativa ja és una mina quant a interfícies 
interactives i continguts interessants, però és que a més constitueix la combinació perfecta per 
descobrir el territori tant en línia com sense connexió a les xarxes.  

 
L’estratègia consisteix, entre altres coses, a crear productes i experiències al voltant del Grand Tour 
de Suïssa i esperonar els visitants de diferents mercats a viure el Grand Tour per ells mateixos.  
 
El lloc web del Grand Tour aconsegueix d’una manera extraordinària que l’usuari s’hi submergeixi: 
en termes de brànding, se centra en la part superior de l’embut de conversió i convida a l’exploració 
a través de mapes interactius, mentre que la ruta en si està ben senyalitzada, cosa que dona solidesa 
al producte sobre el terreny, i s’identifiquen els indrets perfectes per crear continguts, que llavors els 
viatgers poden compartir a les seves xarxes socials.  

 

https://grandtour.myswitzerland.com/en/
https://grandtour.myswitzerland.com/en/
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L’última addició al producte és el Coupon Pass, una sèrie d’ofertes «2 x 1» que es poden utilitzar al 
llarg del viatge, i llistes de reproducció a Spotify per escoltar mentre es recorren els diferents 
itineraris d’aquesta ruta per carretera.  
 
Incloure Spotify a les plataformes on tenen lloc les experiències és una manera molt intel·ligent de 
millorar el producte i destacar en un mercat tan competitiu com el del turisme.  
 

Bona pràctica: 7 Wonders of Oregon (Les 7 meravelles d’Oregon) 
 
A escala regional, trobem una bona colla d’exemples de projectes temàtics que val la pena tenir en 
compte. Travel Oregon ha creat la iniciativa 7 Wonders of Oregon, una manera excel·lent de suscitar 
interès per les diverses meravelles que ofereix la natura impressionant d’aquest estat nord-americà. 
Partint del concepte de les set meravelles del món, han aconseguit crear una marca per a l’estat que 
gira entorn dels seus paisatges espectaculars, i llavors han utilitzat aquest mateix concepte per 
augmentar la diferenciació i potenciar el caràcter únic de diversos llocs de l’estat. 

 
Travel Oregon ha utilitzat el concepte per crear un conjunt de continguts seriats treballant amb 
fabricants de bicicletes: ha dissenyat una bicicleta representativa de cada regió –amb un 
constructor de bicicletes a cada regió– i ha afegit a la iniciativa històries boniques que inciten a la 
descoberta i donen profunditat a la proposició única de venda de la marca.  
 

Bona pràctica: Rutes Culturals del Consell d’Europa 
 
El Consell d’Europa va llançar el programa Rutes Culturals del Consell d’Europa el 1987. A través 
d’un viatge pel temps i per l’espai, les Rutes Culturals demostren com el patrimoni dels diferents 
països i cultures d’Europa contribueix a crear un patrimoni cultural compartit i pròsper. 
 

https://traveloregon.com/things-to-do/trip-ideas/7-wonders/
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N’és un exemple la via Francígena, una antiga ruta que anava a Roma i que comença al Regne Unit i 
arriba a Itàlia després de creuar França i Suïssa.  
 

 
 

Bona pràctica: Cotswold Discovery Trails (itineraris d’exploració dels 
Cotswolds)  
 
Els Cotswold Discovery Trails apareixen traçats sobre mapes de senders que es venen en uns packs 
que inclouen tots els elements necessaris per completar els itineraris i que els clients reben per 

correu. 
 
Consten de dos itineraris circulars, l’un a la zona nord dels Cotswolds i l’altre a la zona sud. Cadascun 
es pot fer en un dia i permet als visitants conèixer els Cotswolds a mesura que en van explorant 
diferents indrets.  
Els itineraris estan pensats per fer-los amb cotxe, però inclouen parades freqüents perquè els 
visitants puguin explorar diversos llocs a peu. Al llarg d’aquestes rutes pels Cotswolds, el visitant 
trobarà una barreja de ciutats mercat, poblets de postal i indrets de gran interès cultural i històric. 

https://www.cotswolddiscoverytrail.com/
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L’experiència s’ha dissenyat amb l’objectiu que els visitants passin una bona estona i puguin 
conèixer els Cotswolds i visitar-los pel seu compte. Els Cotswold Discovery Trails constitueixen una 
manera única de promocionar diversos pobles de la zona a través de l’exploració i la descoberta, i 
permeten que els visitants dissenyin la seva pròpia experiència. Els itineraris agraden i tenen èxit 
perquè fan confluir la història local amb el relat de la marca. Es tracta de rutes de gran bellesa que 
incentiven els visitants a descobrir la natura i els poblets amb encant de la zona.  
 

 
Bona pràctica: RAVeL in Wallonia (RAVeL a la Valònia, Bèlgica)  
 

RAVeL in Wallonia promociona diversos itineraris de turisme ciclista i 
excursions a la natura. La Xarxa Autònoma de Vies Lentes (RAVeL - Réseau 
Autonome des Voies Lentes) està formada per vies verdes amb més de 45 
rutes locals marcades que permeten fer sortides en família, excursions, anar 
amb bicicleta, muntar a cavall o patinar.  
 

Aquestes vies verdes es van ajuntant progressivament per formar 10 rutes regionals i 4 
d’internacionals que cobreixin tot el territori de la Valònia, i estan pensades per al turisme amb 
bicicleta. Aquesta iniciativa se centra específicament en la creació de rutes que permetin als 
visitants anar descobrint poblets com a part de l’itinerari. La RAVeL, les vies verdes i les rutes 
ciclistes permeten explorar tota la regió de la Valònia, de manera que els visitants podran descobrir 
tant les grans ciutats com les zones rurals i les reserves naturals.  
 
Tenint en compte que la manera de fer turisme va canviant, la RAVeL és un gran exemple de com 
les destinacions poden desenvolupar un producte amb un llegat sostenible. La tendència del turisme 
lent per descobrir els poblets més bonics a través de camins respon a les necessitats actuals dels 
turistes, que busquen rutes úniques, llocs naturals per descobrir i llibertat per explorar-los. 
Connectant pobles mitjançant un eix temàtic, la RAVeL ha creat un producte que assegura que els 
visitants voldran continuar descobrint més i més llocs nous. 
 

Bona pràctica: Shepherd Neame Pub Walk (Ruta dels pubs de Shepherd 
Neame) 
 
La Shepherd Neame Pub Walk és una iniciativa que es pot dur a terme durant tot l’any i que té una 
forta vinculació amb el patrimoni local i la identitat de la marca. Està basada en cinc guies de rutes 
de pubs, amb caminades d’entre sis i deu quilòmetres que transcorren per una gran varietat de 
terrenys i passen per alguns dels indrets més bonics del comtat de Kent. Tant els esdeveniments 
que s’organitzen com les rutes independents han obtingut una gran popularitat entre els habitants 
de la zona, que de seguida que acaben un itinerari ja en volen començar un altre.  

https://walloniabelgiumtourism.co.uk/en-gb/3/i-love/cycling-holidays/ravel-network
https://www.shepherdneame.co.uk/walks
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Un element destacat de les rutes és que comencen i acaben en pubs de Shepherd Neame, cosa que 
afegeix un incentiu extra a l’experiència. Tenint en compte que els pubs són llocs on tradicionalment 
es reuneix la comunitat, resulta molt apropiat que les caminades girin al voltant d’aquest tema. Els 
esdeveniments i les rutes són molt eficaços a l’hora de reunir els membres de la comunitat, i 
conviden tothom a descobrir els pobles amb encant i els paisatges que es van trobant al llarg del 
camí. 

 
 

 
Bona pràctica: Flanders Fields (Camps de Flandes, Bèlgica) 
 

A la regió dels Camps de Flandes hi ha un conjunt de pobles 
flamencs genuïns que podem agrupar al voltant d’un eix 
temàtic comú: la Primera Guerra Mundial. Entre el 1914 i el 
1918, els Camps de Flandes van ser un dels principals 
escenaris de batalla del front occidental. Com a 
emplaçament històric, la regió ofereix autenticitat als 
turistes i els permet conèixer els relats, visitar els 
emplaçaments històrics i descobrir la història dels Camps 
de Flandes. Als pobles, els visitants poden fer un viatge en 
el temps i fondre’s amb la història mentre visiten aquests 
escenaris imprescindibles i participen en rutes i activitats 

ambientades en la Primera Guerra Mundial. Aquests pobles amb encant també són famosos per la 
bellesa dels seus paisatges i per la seva gastronomia. 

https://www.visitflanders.com/en/themes/flanders_fields/
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Per als visitants, descobrir els pobles a través de la història i els relats que s’expliquen és una part 
molt important del seu atractiu. Als Camps de Flandes, els pobles són l’element central de 
l’experiència. La destinació constitueix un exemple de bona pràctica a l’hora d’agrupar una sèrie de 
pobles al voltant d’un tema molt conegut i crear una experiència genuïna. 
 

Bona pràctica: Well Olive 
 
Al cor d’Europa les 
olives no són només 
una font d’aliment, sinó 
també un producte amb 
història, tradició i 
cultura. Well Olive és 
conscient de la relació 
que la gent té amb les 
olives i ha creat un 
producte per al turisme 
gastronòmic. S’ha 
desenvolupat en el marc 
de les Rutes Culturals 
del Consell d’Europa i la 
Ruta de l’Olivera, i té 
com a objectiu 

promoure un turisme tranquil i sostenible. L’eix temàtic al voltant del qual es desenvolupa el 
producte és el patrimoni de l’olivera. Well Olive s’ha adonat que les destinacions rurals cada cop són 
més populars entre un segment de turistes que busquen experiències més variades i 
personalitzades. S’observa un interès creixent pel patrimoni cultural de les destinacions, l’entorn 
natural i el coneixement de les tradicions locals.  
 
Les rutes de l’olivera es descriuen com un «camí cap al benestar»: la idea que hi ha darrere 
d’aquestes rutes és incorporar el turisme rural en el concepte de benestar i activitats que generen 
benestar. El producte turístic combina la cultura amb l’entreteniment, amb la qual cosa 
s’aconsegueix fer més atractives les destinacions rurals. El desenvolupament d’un producte turístic 
que gira entorn de l’oli d’oliva i l’olivera fa confluir diversos tipus de turisme: el turisme rural, el 
turisme gastronòmic i enològic, el turisme de salut i benestar, el turisme cultural i el turisme 
ecològic. Per als turistes que busquen una manera més saludable i sostenible de descobrir pobles 
amb encant, és l’opció ideal. 
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2.4. REALITAT AUGMENTADA  
 
Tot i que la realitat augmentada i la realitat virtual no són elements nous en el món de la tecnologia, 
fins ara s’han explotat molt poc en l’àmbit del turisme. Un de cada quatre experts en màrqueting de 
viatges no anticipava invertir en realitat augmentada ni en realitat virtual fins que no s’haguessin fet 
més progressos en aquestes tecnologies. Tanmateix, segons les previsions, a escala mundial el 
mercat de la realitat augmentada i la realitat virtual creixerà fins a multiplicar per 7,7 el seu volum 
entre els anys 2018 i 2022 (font: Statista, Greenlight Insights), i la despesa mundial en continguts i 
aplicacions de realitat virtual arribarà als 3.770 milions de dòlars el 2021 (font: Statista). Són xifres 
elevadíssimes! Així doncs, quines oportunitats es presenten per a les destinacions?  
 
La realitat virtual i la realitat augmentada poden ajudar les destinacions a aconseguir conversions i 
suscitar interès a través d’una experiència tridimensional molt engrescadora i immersiva. Saber 
connectar els visitants amb la destinació de maneres noves i emocionats ajuda a despertar més 
interès entre els públics objectiu.  
 
El potencial que ofereix la realitat augmentada per crear i comercialitzar experiències turístiques 
úniques i innovadores és enorme. Els àmbits d’aplicació de la realitat augmentada en el turisme 
abasten les diverses fases del cicle del visitant, cosa que posa de manifest l’impacte potencial que 
tindrà aquesta tecnologia en els viatgers i les oportunitats per interactuar amb les marques.  
 
Tot i que ja s’han fet inversions importants en tecnologia de realitat augmentada, els sectors que de 
moment se situen al capdavant en l’explotació d’aquesta tecnologia per obtenir un avantatge 
competitiu en el mercat són sectors com el de l’automoció, els videojocs o el comerç al detall, més 
que no pas el dels viatges. Per als pobles, la realitat augmentada pot ser un mitjà molt potent per 
donar vida al patrimoni i la natura si no hi ha infraestructures per al turisme físic, cas en què sovint 
es pot optar per solucions digitals.  
 

Bona pràctica: aplicació de realitat augmentada de VisitOSLO 
 
El 2019 VisitOSLO va col·laborar amb empreses tecnològiques de primer ordre i professionals del 
món de l’espectacle per llançar una aplicació pilot de realitat augmentada que va aconseguir fer 
tornar el famós dramaturg Henrik Ibsen als carrers d’Oslo 100 anys després de la seva mort. Van 
utilitzar una innovadora tecnologia de captura de moviment per crear una aplicació de realitat 
augmentada que fa renéixer l’interès per l’autor mundialment conegut de Cases de nines al mateix 
temps que porta els turistes a fer un recorregut per la ciutat.  
 
L’aplicació aconsegueix donar vida a la història d’Ibsen, i ho fa tot destacant llocs clau d’Oslo (per 
exemple, la casa on va viure l’autor, els bars que freqüentava, els indrets per on passejava, etc.). En 
arribar a cadascun d’aquests punts d’interès, es pot escoltar un breu monòleg d’Ibsen, seguit 

https://www.visitoslo.com/en/articles/a-walk-with-henrik-ibsen/
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d’algunes dades sobre l’autor i el lloc en qüestió, com pot ser el Teatre Nacional. Aquesta aplicació 
dissenyada específicament, a més, incorpora un mapa que guia els usuaris pels diferents indrets.  
 
Abans d’això, VisitOSLO ja va integrar la realitat augmentada al seu Museu Municipal mitjançant la 
creació de l’aplicació City Detective, que permet a adults i nens capbussar-se en l’Oslo del passat i 
resoldre enigmes mentre visiten el Museu Municipal.  
 
Aquests exemples posen de manifest que la realitat augmentada pot ajudar a millorar les 
experiències relacionades amb el turisme històric, ja que es basa en un enfocament més 
engrescador i immersiu per al visitant.  
 

2.5. REALITAT VIRTUAL 
 
La realitat virtual, per la seva banda, permet als visitants potencials «provar abans de comprar» i 
experimentar el món virtual de la destinació còmodament des de casa seva.  
 
A través de Google Cardboard i altres aplicacions de realitat virtual disponibles al mercat, avui dia 
els turistes ho tenen més fàcil que mai per accedir als continguts de realitat virtual, i les destinacions 
poden incorporar sense problemes una nova capa de contingut immersiu a la seva oferta.  
 

Bona pràctica: The Wild Within VR Experience, de Destination BC  
 
The Wild Within VR Experience és un vídeo interactiu de 360º que permet que els viatgers 
experimentin la bellesa de les costes immaculades de la Colúmbia Britànica (Canadà) d’una manera 
immersiva. El 2014 Destination British Columbia va ser la primera organització de gestió de 
destinacions d’Amèrica del Nord a utilitzar la realitat virtual per a la promoció turística. L’ús de les 
tecnologies més modernes forma part de l’estratègia corporativa de Destination BC, que considera 
clau augmentar la rellevància de la marca de la destinació i el grau de compromís amb aquesta. 
Aquesta iniciativa també pretén contribuir a aconseguir l’objectiu a llarg termini de «crear una marca 
magnètica».  
 
El vídeo es va gravar combinant les perspectives de primera persona i tercera persona, i feia un 
seguiment d’experiències turístiques generals des del punt de vista dels visitants. El vídeo 
promocional porta els espectadors d’excursió per la costa, els convida a pujar a bord d’una 
embarcació per albirar balenes, i els deixa triar entre visitar una colònia de lleons marins o bé anar 
d’excursió a la muntanya, cosa que afegeix un element d’interactivitat a l’experiència.  
 

https://www.hellobc.com/
https://www.destinationbc.ca/content/uploads/2019/02/DBC-Corporate-Strategy-2017_editFeb212019.pdf
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Com a pionera de la promoció turística mitjançant la realitat virtual, Destination BC va haver 
d’utilitzar impressores 3D per crear un suport fet a mida per a diverses càmeres GoPro, que van 
poder muntar tant en una motxilla com en un dron per filmar el vídeo. Tot i que inicialment 
l’experiència de realitat virtual s’havia dissenyat per a dispositius Oculus Rift, la DMO va tenir en 
compte el llançament imminent i generalitzat d’auriculars de diverses marques i va voler assegurar-
se que el contingut de la seva producció pogués adaptar-se a diferents plataformes. En aquest 
enllaç podeu veure com es va crear aquesta experiència de realitat virtual. 
 

Bona pràctica: Remote Tourism (Turisme remot), de Visit Faroe Islands 
 
La nova iniciativa que han llançat les illes Fèroe és realment única. Ha suposat redissenyar el 
turisme remot. Visit Faroe Islands ha creat una innovadora experiència virtual en què els visitants 
virtuals poden controlar quins llocs de les illes exploren i com ho fan. La manera de viatjar ha canviat, 
i això només és el començament. 
 
Us quedeu a casa però busqueu una 
cosa interessant per fer? Què us 
semblaria pilotar un helicòpter a les 
illes Fèroe? Doncs ara és possible... 
Visit Faroe Islands ha desafiat els 
límits i ha portat el turisme virtual a 
una nova dimensió amb aquesta 
revolucionària experiència 
turística remota, que destaca pel 
seu elevat grau d’innovació i interactivitat. Aquesta iniciativa és un gran exemple d’ús de les noves 
tecnologies al servei de la creativitat i de com aconseguir engrescar els visitants. Visit Faroe Islands 
ofereix als visitants l’oportunitat d’emprendre el viatge virtual dels seus somnis, al mateix temps que 
els permet fer-se una idea de la gran oferta turística de les illes Fèroe.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7QTSS5A5nQY
https://www.visitfaroeislands.com/remote-tourism/about-the-project/
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A causa de la pandèmia de la COVID-19, els turistes han hagut de cancel·lar o ajornar els seus 
viatges a les illes Fèroe. Tanmateix, ara el «turisme remot» s’ha reinventat. Gràcies a la iniciativa de 
turisme remot de Visit Faroe Islands, els visitants podran explorar les illes Fèroe interactuant en 
directe amb un habitant autòcton de les illes, que serà els seus ulls, les seves orelles i el seu cos en 
un viatge d’exploració virtual pel país. Els turistes podran visitar el país de manera virtual, sense 
límits. 
 
 
Igual que en els jocs d’ordinador de realitat simulada, els visitants virtuals no tan sols podran gaudir 
de les vistes com si fossin allà mateix, sinó que també podran controlar quins indrets exploren i com 
ho fan utilitzant el teclat de l’ordinador o del telèfon per canviar de direcció, caminar, córrer i fins i 
tot saltar. Aquesta tecnologia innovadora permet als visitants explorar indrets a peu, en vaixell i fins 
i tot volar amb helicòpter i contemplar a vista d’ocell els paisatges naturals, verges, feréstecs i 
espectaculars de les illes Fèroe. Per a les persones que troben a faltar poder viatjar, una ruta virtual 
amb Visit Faroe Islands és la solució perfecta. Aquesta iniciativa aconsegueix que els viatges 
virtuals siguin divertits i emocionants, i mostra el millor de les illes Fèroe perquè els visitants 
s’engresquin i aquesta destinació sigui la primera que els vingui al cap quan pugin viatjar de nou.  
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3. BRÀNDING I CONSTRUCCIÓ DE RELATS 
3.1. CONTINGUTS I RELATS EXTRAORDINARIS  
 
S’ha demostrat que la creació de relats és la manera més efectiva de promocionar una destinació a 
través del contingut. Amb unes imatges boniques no n’hi ha prou per captivar el públic i ensenyar-li 
realment com és la destinació. Cal aconseguir transmetre l’autenticitat i el caràcter únic de la 
destinació de la manera més original possible per engrescar el públic i fer que tingui ganes de viatjar. 
L’objectiu és guiar els turistes per un viatge de descoberta en què puguin explorar els secrets 
amagats de les diverses destinacions.  
 
Tant les campanyes de màrqueting com els productes finals han de ser coherents amb la marca i 
reflectir l’oferta de les destinacions. En el cas de CHARM, una possibilitat és crear contingut al 
voltant de l’exploració dels diferents poblets, tots únics i amb la virtut d’encisar els visitants.  
 
Els relats modelats al voltant de l’experiència de la marca constitueixen un missatge poderós i 
convincent per als visitants potencials. Una estratègia de continguts basada en el model HERO-HUB-
HYGIENE ajuda a elevar l’experiència de marca: persegueix crear una imatge de la destinació amb 
la col·laboració dels ambaixadors de la destinació, que poden fer arribar les seves històries més 
lluny i compartir les seves experiències.  
 

Bona pràctica: Tall, True & Tangled (Terranova i Labrador)  
 
El microlloc web de Terranova i Labrador és actualment un dels millors 
exemples de llocs web turístics per diverses raons importants. Els relats 
formen part de l’essència de la destinació. La població local comparteix 
històries apassionants amb les persones que visiten i viuen la destinació. Els 
continguts es creen en diversos formats, molt rics en termes de vídeos, 
imatges i text. El brànding és extraordinàriament potent i eficaç; tots els 
elements, fins i tot els més petits, són molt coherents amb la resta i realment 
aconsegueixen reflectir la història que s’explica sobre la destinació. 
 
Les històries que surten a la pàgina s’agrupen per temes específics, com ara 
gastronomia, indrets, gent, etc., cosa que permet crear una sèrie de 
continguts d’una manera simple i intel·ligent. La idea és tenir un espai en línia on la gent es pugui 
submergir en relats d’allò més interessants sobre Terranova i Labrador. 
 
La capacitat per transformar qualsevol petita experiència en una història única és extraordinària. 
Aquest és, doncs, un molt bon exemple de com elaborar i agrupar continguts coherents que girin 
entorn de la marca.  
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Bona pràctica: The Sounds of America (Els sons d’Amèrica), de Brand USA 
 
Brand USA, en col·laboració amb diversos socis estatals i 
The Telegraph, ha confeccionat una cronologia interactiva 
que presenta la història cultural de la música dels Estats 
Units. A banda de ser una font d’inspiració, l’objectiu 
inicial de The Ultimate Guide to America’s Music era 
oferir informació al públic britànic sobre la música nord-
americana i el paper importantíssim que té en la cultura 
del país.  
 
La intenció era persuadir el lector britànic amb la 

informació de la campanya i fer-li venir ganes d’assistir a algun dels molts festivals de música que 
se celebren. Es va tractar d’una campanya molt informativa. Així doncs, les persones interessades 
en un gènere en concret podien aprofundir-hi i aprendre’n moltes més coses. Per exemple, es 
presenta una visió general de la música dels Estats Units en una cronologia que inclou la línia 
temporal de diversos gèneres, molts dels quals s’han originat en aquest país.  
 

https://www.telegraph.co.uk/travel/discover-america/evolution-of-music/
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Cada gènere conté un enllaç a un article de seguiment que permet conèixer més a fons la 
importància històrica del gènere i el seu impacte cultural i ofereix informació sobre els músics més 
representatius. A més, cada gènere inclou una llista de reproducció de Spotify amb les cançons més 
emblemàtiques, pensada per als fans i les persones amb un interès genuí per aquell gènere. Aquest 
exemple il·lustra l’estratègia polifacètica adoptada per Brand USA, que utilitza diverses plataformes 
per presentar la campanya.  
Juntament amb els seus socis estatals i comercials, Brand USA va editar un suplement original molt 
interessant amb The Telegraph que convidava els lectors a descobrir la música dels Estats Units 
passant per les diverses èpoques i els diversos gèneres gràcies a una cronologia interactiva. Es 
tracta d’un exemple extraordinari que combina continguts, plataformes multimèdia, interactivitat i 
atributs que conviden a la descoberta. Va ser una campanya única, amb articles a cura 
d’ambaixadors individuals de cada gènere, llistes de reproducció de Spotify i un mapa interactiu per 
localitzar els festivals.  
 
El mapa permet garantir que els amants de qualsevol gènere trobaran tot el que busquen per 
planificar la seva visita, amb l’incentiu d’un gran festival al qual assistir. La campanya té una gran 
envergadura, gràcies a l’ampli ventall de gèneres que cobreixen els articles. Aquesta varietat permet 
garantir que es produirà un augment significatiu de les visites per part de diversos grups 
demogràfics.  
 
Brand USA sap molt bé com crear continguts inspiradors a la part superior de l’embut de conversió 
per atreure visitants als Estats Units. Aconsegueix captar l’atenció del lector i apassionar-lo per la 
cultura musical americana. La campanya també ha sabut facilitar continguts a la part mitjana de 
l’embut de conversió, per exemple, indicant zones d’interès que el turista pot visitar aprofitant 
l’assistència a un festival de música. The Ultimate Guide to America’s Music és una campanya molt 
exhaustiva dissenyada per fer créixer el nombre de persones que visiten els Estats Units.  
 
L’ús imaginatiu que es fa de la publicitat nativa és molt evocador, i inspira i instrueix l’usuari de 
manera simbiòtica amb els diversos articles i llistes de reproducció. Així doncs, Brand USA és un 
gran exemple d’una DMO que ha sabut crear un objectiu clar i idear maneres per aconseguir-lo. Els 
continguts llargs i el mapa interactiu van constatar temps de permanència a la pàgina superiors a 
sis minuts, i es va aconseguir una proporció de clics a les ofertes i els viatges rellevants del 5% i una 
ràtio ROI de 18:1.  
 
Aquesta extraordinària col·laboració s’ha convertit en el punt de partida d’altres grans projectes en 
què han participat grans marques, com ara Beautiful Destinations. United Stories of America és una 
sèrie de continguts basada en l’experiència d’un grup de joves que viatgen pels Estats Units i van 
coneixent gent que els explica la història de la seva cultura i el seu patrimoni. Una vegada més, la 
construcció de relats és clau: en aquest cas, els continguts apassionants es van crear tant durant el 
viatge com «entre bastidors». 
 

https://www.telegraph.co.uk/travel/discover-america/a-year-in-festivals-and-landmarks/
https://www.visittheusa.co.uk/unitedstories
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Bona pràctica: jugar amb els continguts a un altre nivell o la campanya 
Only Slightly Exaggerated, de Travel Oregon 
 
L’última campanya de Travel Oregon és única, captivadora i diferent, i es basa en la idea que resulta 
gairebé impossible capturar de debò el que veus quan visites Oregon. En aquest cas, Travel Oregon 
va recórrer a l’animació per potenciar aquest efecte, i va crear un producte que realment es 
diferencia del que acostumem a veure en el sector del turisme. I el resultat és que la campanya... es 
va fer viral! 
  
Only Slightly Exaggerated es va llançar la primavera de 2018 i va tenir més de 4 milions de 
visualitzacions durant la primera setmana. No és el típic contingut de la destinació que un espera 
veure, però la campanya va suposar un increment del 2,563% en l’abast orgànic de Facebook 
(interanual) i un increment de l’1,533% en les històries de relacions públiques (interanual), a més 
d’aparèixer en publicacions destacades com Entertainment Weekly, Lonely Planet, Huffpost i 
AdWeek. Es tracta d’un molt bon exemple de com una DMO va experimentar amb una cosa 
completament nova que va li va permetre obtenir un èxit impressionant i uns resultats fora de sèrie.  
 

3.2. HISTÒRIES EXPLICADES PER LA POBLACIÓ LOCAL  
 
Per promocionar una destinació, és bàsic explicar una història. Les històries 
emocionen la gent i els porten a llocs somiats. La immensa majoria de DMO 
estarien d’acord en el fet que, com a estratègia de contingut, explicar les 
històries de la població local és millor que centrar-se en la bellesa dels 
paisatges de la destinació.  
 
Però, sens dubte, una combinació de totes dues coses pot ser la clau de 
l’èxit. L’autèntica oportunitat es presenta quan s’aconsegueix crear la 
connexió adequada amb la població local, i per a això cal triar els millors 
personatges que representen la destinació. Després, les imatges boniques 
serviran per emmarcar la història i fer-la més atractiva. 
 

 
 
 
 
 

https://traveloregon.com/only-slightly-exaggerated/
https://ew.com/movies/2018/03/13/oregon-tourism-ad-hayao-miyazaki/
https://www.lonelyplanet.com/articles/travel-oregon-animation-ad
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/oregon-video-only-slightly-exaggerated_n_5aa7ff19e4b0e872b4bf598d?ri18n=true&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvLnVrLw&guce_referrer_sig=AQAAACXULtCxHKl8KxS0pEZTDx-ZHTT5iIfzLfjDOZ7p6KzVN_9RsH1jnV4A7iLqsuwal03vgB4DuZh-rRuhqZKQqrwZ4QPJTtykKDKJF47VvLm7JD9yT4GHue2apsdpEiLrNhMRI9nryIbYtO28fAKCbyVdvPUzgIoPxpXMo332UBhK
https://www.adweek.com/creativity/wks-delightful-animated-film-captures-the-magic-of-oregon-in-spring/
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Bona pràctica: guies turístics locals a Aruba  
 
Avui dia, la implicació de la població local en la promoció de la 
destinació és una cosa que es dona per feta, tal com hem vist 
en l’exemple anterior i en l’apartat sobre iniciatives 
comunitàries. És impossible explicar què pot oferir una 
destinació sense comptar amb les persones que hi viuen. Cada 
vegada hi ha més destinacions que recorren a la figura de 
l’ambaixador per posar cara a la destinació o a una experiència. 
En altres paraules: a Aruba estan convençuts que la millor 
manera de descobrir què ens pot oferir una destinació és 
preguntar-ho a la gent que hi viu.  
 
Els ambaixadors representen certs segments del mercat i es 
vinculen a una activitat concreta que es pot fer a la destinació, 

que pot ser gastronòmica, cultural, romàntica, de benestar, d’aventura, de temps en família, etc. Tot 
i que, evidentment, aquest no és el canal principal per promocionar la destinació, és una molt bona 
opció per crear continguts per al lloc web oficial de la destinació, i també pot funcionar com a 
proposta independent o com a part d’una campanya més àmplia. 
 

Bona pràctica: Tour Guide Tales (Relats de guies turístics), de Visit 
Scotland 
 
Un exemple a més petita escala, però també molt interessant, en què la població local s’ha implicat 
en la creació de continguts per promocionar i donar a conèixer la destinació és la iniciativa Tour 
Guide Tales, de Visit Scotland. Aquest projecte, en el qual han participat un gran nombre de guies 
turístics escocesos, ha consistit en una sèrie de vídeos que permeten als usuaris conèixer aspectes 
interessants de la història i el patrimoni d’Escòcia. En aquest cas, la cara visible de la destinació és 
un narrador professional. D’aquesta manera, resulta més simple transmetre el missatge i compartir 
coneixements sobre la destinació.  
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Bona pràctica: iniciativa Local Heroes (Herois locals, Fucecchio) 
 
Itàlia té uns 6.000 poblets l’essència dels quals és la identitat rural i la vida local. En aquests pobles, 
la majoria de noms dels carrers no tenen cap mena relació amb la història local, i són noms que es 
repeteixen d’un poble a l’altre. A Fucecchio, un poblet al cor de la Toscana, el govern municipal va 
decidir llançar la campanya Local Heroes per substituir els noms originals dels carrers per noms de 
persones vives del poble que han tingut un paper destacat en la història recent de la seva comunitat.  
 

 
 
Aquesta campanya, dedicada a la gent del poble i a la seva contribució a la comunitat, ha estat una 
font d’inspiració per al municipi de Fucecchio i ha donat vida als herois locals. El fet de basar la 
campanya en l’orgull comunitari a través de les històries que expliquen els vídeos va animar la gent 
a implicar-s’hi i a donar-hi suport. Mobilitzar els veïns del poble amb un tema que els tocava de molt 
a prop va assegurar l’èxit de la campanya. Ara que els carrers de Fucecchio expliquen històries de 

https://mslgroup.com/work/local-heroes-fucecchio
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gent que hi viu, el poble és conegut arreu del món pels seus herois. Aquest projecte també s’ha 
desenvolupat en altres pobles d’Itàlia. 

 
Bona pràctica: Les Plus Beaux Villages de Wallonie (Els pobles més bonics 
de la Valònia, Bèlgica) 
 
Les Plus Beaux Villages de Wallonie és una iniciativa en la qual participen 30 pobles i els seus 
habitants i que pretén convertir aquests municipis en llocs únics i donar a conèixer el seu gran 
patrimoni rural i la seva gastronomia. L’objectiu és promocionar, preservar i potenciar la imatge 
d’una Valònia rural a través dels seus pobles i paisatges pintorescos.  
 
Aquesta iniciativa està enfocada a preservar l’autenticitat dels pobles. Implementa una política de 
desenvolupament sostenible basada en la protecció del patrimoni arquitectònic. També 
promociona una bona qualitat de vida, tant entre els locals com entre els visitants. Després de 
superar un rigorós procés de selecció, aquests pobles amb encant es converteixen en llocs de visita 
obligada i guanyen visibilitat gràcies a la promoció. Els turistes se senten atrets per visitar-los perquè 
són llocs que han demostrat i promocionat una experiència autèntica i de qualitat.  
 

 
 
Tots els camins i les històries de la Valònia constitueixen una part integral de la tasca de promoció 
del Consorci de Turisme. La destinació ofereix la possibilitat de descobertes tant hiperlocals com 
paneuropees a través de senders, rutes amb cotxe i experiències més remotes. La destinació 
promou una manera diferent de viatjar i atreu una quantitat considerable de visitants gràcies als 
esdeveniments locals que se celebren als seus pobles amb encant. Les organitzacions turístiques 
regionals recorren incessablement a l’estratègia d’explicar relats sobre els pobles i els enllacen amb 
esdeveniments a Facebook. Això fa que la popularitat de les destinacions creixi d’una manera 
espectacular.  

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/ou-aller/villages-de-wallonie
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Bona pràctica: Les Plus Beaux Villages de France (Els pobles més bonics 
de França)  
 
Les Plus Beaux Villages de France promociona una selecció de 159 pobles repartits per 14 regions. 
L’objectiu de la iniciativa és protegir i promocionar el gran patrimoni d’aquests municipis 
excepcionals i presentar-los com a alternativa a la despoblació de les zones rurals. La selecció de 
pobles es basa en uns criteris de qualitat que poques 
sol·licituds compleixen. Els pobles seleccionats guanyen 
credibilitat i resulten més atractius per als visitants 
potencials, que són conscients dels atributs positius de la 
destinació. 
 
Promocionant la bellesa, el patrimoni i una bona qualitat de 
vida, Les Plus Beaux Villages de France ha aconseguit fer 
destacar els seus pobles a escala nacional i posicionar-los 
com a llocs de visita obligada. Per als turistes, l’al·licient per 
visitar un poble tan guardonat augmenta, ja que la gent té 
curiositat per descobrir com el poble en qüestió ha 
aconseguit guanyar-se la bona reputació.  
 

Bona pràctica: Foodtopia, Asheville (Estats Units) 
 
Asheville es promociona amb la marca Foodtopia, una destinació per als amants del bon menjar. 
Els restaurants locals donen suport als pagesos locals comprant-los els productes directament. La 
principal motivació que hi ha darrere de Foodtopia és ajudar la comunitat i l’economia local. 
L’objectiu d’Asheville és oferir als visitants una experiència gastronòmica extraordinària i única a 
través d’aquest moviment «de pagès a la taula». El caràcter únic de l’experiència també s’ha 
d’atribuir, en part, al bon estat de conservació del casc antic, els espectacles de música en directe i 
els impressionants paisatges de les muntanyes Apalatxes. 
 
Foodtopia té èxit perquè mobilitza les comunitats locals i les anima a formar part d’un concepte 
temàtic i a convertir-se en ambaixadores de la destinació. És una destinació que es promociona a 
si mateixa i promociona el seu entorn a través dels relats que explica la població local i un escenari 
gastronòmic molt suggeridor. Convida els visitants a gaudir de l’extraordinària gastronomia local i 
d’un estil de vida actiu i saludable. Tots aquests elements resulten particularment atractius tant per 
als turistes nacionals com internacionals que busquen experiències autèntiques i genuïnes. 
 

https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/
https://www.exploreasheville.com/foodtopia/


 
 

                         

 

52 

Bona pràctica: Líban 

On the Roads of Lebanon (Per les carreteres del Líban) anima el visitant a descobrir pobles a través 
d’un mapa interactiu. L’usuari pot aplicar filtres temàtics al mapa: arquitectura tradicional, aspectes 
pintorescos, monuments i pobles animats. Els responsables de la iniciativa han agrupat els 
continguts al lloc web i l’han construït al voltant d’aquests eixos temàtics. D’aquesta manera, els 
visitants poden descobrir tota una sèrie de pobles amb encant a través d’un itinerari temàtic i ric en 
continguts.  
 

Bona pràctica: Japó  
 
El Japó promociona els pobles més bonics del país a 
través d’un mapa interactiu. Crea contingut per a cada 
poble, amb un flux constant d’històries a les xarxes socials 
per promocionar els pobles. Amb aquest enfocament, el 
Japó ofereix una manera diferent d’accedir a aquests 
pobles. Es tracta d’una estratègia molt inspiradora que 
utilitza contingut editorial i de vídeo per donar a conèixer 
els pobles amb encant. Els pobles amb encant i els relats 
que se n’expliquen estan molt ben inserits en un pla de 
continguts més ampli al qual s’ha adherit la destinació.  
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3.3. MAPES  
 
De quina manera podem connectar amb èxit pobles diferents de tot Europa si es troben lluny els uns 
dels altres i tenen coses diferents per oferir? Si destaquem certes característiques de cada poble, 
podrem guiar els visitants en el viatge de descoberta de totes aquestes destinacions utilitzant rutes 
temàtiques. El principal objectiu és animar els turistes a no aturar-se en un poble sinó a continuar 
explorant. Crear una connexió mitjançant la construcció de relats enfortirà el vincle entre les 
destinacions que formen part del projecte CHARM i promocionarà la iniciativa d’una manera més 
directa. 
 
Si l’objectiu és que els turistes se sentin realment captivats per la destinació, és bàsic proporcionar-
los una eina que tingui la capacitat de fascinar-los, com és el cas del mapa de Visit Finland. 
 

Bona pràctica: The Other Map (L’altre mapa, illes Canàries) 
 
La manera tradicional no sempre és la millor. Segurament això és el que van pensar els 
responsables del Consorci de Turisme de les Illes Canàries quan van desenvolupar True Moments 
(Moments autèntics), l’altre mapa de les illes Canàries. El lloc web de la iniciativa ofereix 
l’oportunitat d’explorar l’arxipèlag amb mapes creats per bloguers de viatges que presenten una 
manera alternativa de visitar les illes. El mapa, en el qual figuren els indrets i les experiències 
preferits dels bloguers, s’adreça als mil·lennistes i a diversos tipus de viatgers. Es tracta d’una 
estratègia excel·lent per atreure un segment de turistes concret i donar un impuls al turisme a través 
del màrqueting d’influència. 

https://www.visitfinland.com/destinations/
http://canaryislandsothermap.com/
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L’illa canària d’El Hierro ha optat per un mètode diferent per promocionar-se. La seva campanya es 
basa a explicar històries que s’allunyen dels temes tradicionals. El Hierro s’ha centrat en la 
gastronomia, el benestar i l’adquisició de noves habilitats. La iniciativa pretén impulsar l’economia 
d’El Hierro i augmentar-ne l’atractiu turístic. També vol mostrar que El Hierro és diferent de les altres 
illes veïnes.  
 
Sota el concepte de marca True Moments, El Hierro explica l’altra història de les illes Canàries. Se 
centra en les persones i en temes individuals. La idea és allunyar-se del turisme tradicional i centrar-
se en els àmbits de la realització i el creixement personal com a raons que ens empenyen a viatjar. 
Les històries són clau, però l’experiència ha d’estar a l’altura de l’oferta. 

 
3.4. ASSISTENTS VIRTUALS  
 
Es tracta d’una tendència que creix dia rere dia, i tot i que creiem que aquesta tecnologia encara 
presenta certes limitacions i hi ha molt marge de millora, veiem que existeixen diverses estratègies 
per crear assistents virtuals útils i innovadors. Tres de cada cinc agències de viatges ofereixen servei 
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d’atenció al client a través de xats en directe, mentre que el 28% estan experimentant amb la 
intel·ligència artificial o ja la utilitzen de manera activa.  

 
La lògica que hi ha darrere d’això és que, malgrat que avancem cap a un món automatitzat, la gent 
continua buscant la interacció humana, i les estratègies conversacionals els generen més confiança, 
circumstància que val la pena tenir en compte a l’hora de desenvolupar un assistent virtual. D’altra 
banda, vivim en una època en què busquem informació instantània. Si ens posem al lloc del 
consumidor –o del turista, en el cas dels viatges–, els assistents virtuals són la plataforma perfecta 
quan necessitem respostes instantànies. Per exemple, on és l’estació de tren més propera?  
 
Els assistents virtuals, que funcionen amb intel·ligència artificial, no tan sols tenen la capacitat de 
respondre a l’instant, sinó que a més ofereixen respostes i solucions precises i un nivell d’atenció al 
client que compleix les seves expectatives.  
 
Aquesta forma de comunicació resulta natural per als viatgers de la nova era: per a ells, les 
aplicacions i els missatges en línia formen part de la vida quotidiana. Per tant, es tracta d’un servei 
que actualment molts viatgers ja donen per fet. Moltes destinacions i agències de viatges ja han 
incorporat una opció de xat al seu lloc web. Aquí en tenim alguns exemples.  
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Bona pràctica: Visit Norway  
 
Visit Norway ha creat un assistent virtual integrat al seu lloc web que 
està connectat al Messenger de Facebook. L’objectiu de la iniciativa és 
automatitzar la comunicació amb el visitant i proporcionar-li tota la 
informació que busca d’una manera ràpida i fàcil.  
 
Al capdavall de la conversa, apareixen avisos automàtics en forma de 
botons molt intuïtius que permeten que l’usuari seleccioni la informació 
que li interessa, seguits de preguntes rellevants i respostes instantànies 
amb els enllaços corresponents.  
 
Les preguntes es basen en les preguntes més freqüents. Això vol dir que 
en alguns casos l’usuari potser ni tan sols no haurà d’escriure res i 
obtindrà la resposta amb només uns quants clics.  
  

Bona pràctica: Visit Faroe Islands  
 
De manera similar a Visit Norway, Visit Faroe Islands ha integrat Saga, un xat automatitzat a través 
de Messenger que et saluda amb un missatge cordial així que entres a la pàgina. Quan utilitzes 
l’assistent virtual del lloc web, tens la sensació d’haver-te posat en contacte amb la DMO, tot i que 
en realitat la plataforma de xat funciona a través del Messenger de Facebook.  
 
Es tracta d’una solució senzilla per integrar el xat al lloc web, però pot tenir limitacions, tal com hem 
dit més amunt. L’aplicació de missatgeria permet que l’usuari seleccioni ràpidament allò que li 
interessa d’una sèrie de temes populars: visites, allotjament, informació pràctica i esdeveniments.  
 

3.5. CANALS DE PROMOCIÓ DE LA DESTINACIÓ 
3.5.1. LLOC WEB  
 
El lloc web constitueix l’element bàsic de la presència digital d’una destinació. En el món actual, la 
clau de l’èxit per a qualsevol marca gira entorn de l’experiència de l’usuari, i la clau per treure el 
màxim profit possible de l’experiència de l’usuari és la personalització. Tot i que el món digital ha 
evolucionat i les estratègies dels venedors també han evolucionat de manera paral·lela, hi ha certes 
coses que només es poden aconseguir amb la intel·ligència artificial.  
 
La intel·ligència artificial permet que les empreses analitzin i relacionin grans quantitats de dades 
des d’una infinitat de fonts, que utilitzin les dades de la manera més eficient i que puguin identificar 
patrons per fer prediccions per a activitats futures. Pel que fa al visitant, li proporciona informació i 
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recomanacions personalitzades a través de l’ajuda virtual, cosa que garanteix una experiència fluida 
del començament al final.  
 

Bona pràctica: millor lloc web de destinació, de Switzerland Tourism 
 
Switzerland Tourism va llançar fa poc el seu nou lloc web, un projecte que ha desenvolupat al llarg 
de quatre anys i que constitueix un exemple esplèndid de lloc web de destinació elaborat a 
consciència i tenint en compte el comportament del mercat i el viatge de l’usuari per crear un 
producte diferent i totalment immersiu. Si encara no hi heu entrat, feu-hi un cop d’ull amb el so 
activat!  
 
En aquest cas, s’han sabut utilitzar molt bé la intel·ligència artificial i la realitat virtual per 
personalitzar i optimitzar el lloc i, d’aquesta manera, crear un calendari d’inspiració interactiu, 
optimitzat per a tots els dispositius. Segons les anàlisis dutes a terme, dos de cada tres usuaris del 
lloc web eren nous usuaris. A fi de captar l’atenció d’aquests usuaris, el nou lloc web pretenia ser 
profundament inspirador i mostrar la diversitat de productes i regions que Suïssa pot oferir durant 
tot l’any.  
 
El projecte, impulsat amb intel·ligència artificial, girava entorn de tres eixos principals: 
 

 La inspiració, per aconseguir que l’usuari tingui una experiència realment immersiva i que li 

faci venir ganes de visitar la destinació. 

 Escoltar els usuaris per construir els seus serveis digitals. 

https://www.myswitzerland.com/en
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 Desenvolupar contingut personalitzat adaptat a diferents públics i nivells d’accessibilitat. 

Es van crear un total de 48 vídeos de realitat virtual –4 vídeos per mes– que permetien al visitant 
submergir-se en les vistes i els sons de Suïssa. Gràcies a la intel·ligència artificial i 
l’aprenentatge automàtic, es va aconseguir oferir les millors imatges. La tecnologia reconeix 
automàticament l’element central de la imatge que és més rellevant per a l’usuari i l’ajusta 
perquè s’adapti a qualsevol dispositiu i format possible (per exemple, un castell).  
 
Aquest servei de subministrament d’imatges facilita l’edició, a myswitzerland.com, de més de 
400.000 imatges –una quantitat tan elevada que és impossible que la pugui processar un editor 
manual.  
 
Aproximadament el 98% de les imatges subministrades se serveixen de manera automatitzada. 
Tanmateix, l’algoritme d’aprenentatge automàtic necessita temps per aprendre i millorar, així 
que és possible que encara es produeixin errors. Per tant, continua sent necessari disposar de 
certa capacitat manual com a suport. La personalització és la base d’aquest projecte, i resulta 
clau per optimitzar l’experiència de l’usuari, sobretot a l’hora de planificar viatges.  

 
 
 
 

http://myswitzerland.com/
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3.5.2. COM TREURE EL MÀXIM PROFIT DE LA PRESÈNCIA A LES XARXES 
SOCIALS 
 
Facebook, Instagram, YouTube i Twitter són xarxes socials amb una gran activitat, i tenir-hi un 
bon nivell de presència permet garantir que les empreses creixen de la manera adequada. Per 
aconseguir-ho, cal que feu el següent: 
 

 Identifiqueu metes i objectius: sapigueu què voleu aconseguir. 

 Deixeu que el públic vegi que sou humans i interactueu sovint amb els vostres comptes a les 

xarxes socials. 

 Compreneu les necessitats del vostre públic, ja que això us ajudarà a interactuar-hi. 

 Enllaceu el vostre perfil amb el vostre lloc web perquè la gent pugui obtenir més informació 

sobre la vostra empresa. 

 Compartiu els vostres comptes a les xarxes socials amb tots els vostres contactes. 

 Creeu una política integrada de xarxes socials per mantenir l’organització. 

 Produïu continguts de valor per donar a conèixer la vostra empresa i atreure més clients. 

 Relacioneu-vos amb tots els contactes de les vostres pàgines a les xarxes socials. 

 Optimitzeu els vostres comptes a les xarxes socials utilitzant paraules clau. 

 Feu servir etiquetes sovint.  

 Afegiu les icones de les xarxes socials als correus electrònics que envieu. 

 Oferiu algun tipus d’avantatge al vostre públic, com ara una prova gratis o un «m’agrada» a 

les seves pàgines. 

 Recorreu a jocs de cultura general i feu preguntes al vostre públic. 

 Publiqueu continguts amb una freqüència que us resulti còmoda. 

 Gestioneu els vostres comptes a les xarxes socials vosaltres mateixos per donar garanties 

que són autèntics. 

 Dediqueu-vos a investigar com són altres comptes en xarxes socials similars als vostres. 

 Doneu motius als clients perquè els agradi la vostra pàgina i us segueixin. 

 Gestioneu amb eficiència els problemes que puguin sorgir amb els clients. 

 Tingueu un apartat de preguntes i respostes. 

 Demaneu als clients que es connectin i comparteixin continguts. 

 Elaboreu un pla i, si funciona, no el canvieu. 

 Tracteu cada xarxa social de manera individual. 

 Invertiu tots els esforços possibles en el servei d’atenció al client. 
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Bona pràctica: sèries de YouTube  
 
Més de 1.000 milions de persones utilitzen YouTube cada mes a tot el món, i a la plataforma es 
veuen diàriament gairebé 1.000 milions d’hores de vídeos. D’aquests usuaris, aproximadament 
el 90% són mil·lennistes i joves de la generació Z. En molts països, hi ha més gent que mira 
YouTube que no pas cap xarxa de televisió. A Internet, YouTube és un dels motors de cerca més 
utilitzats i un dels llocs web més visitats, després de Google i Facebook. A més, els usuaris 
poden navegar per YouTube en més de 78 idiomes diferents, amb la qual cosa queda coberta 
el 95% de la població d’arreu del món que utilitza Internet. Durant anys, han aparegut vídeos de 
YouTube en les cerques dels usuaris, i s’hi pot accedir fàcilment des del canal propi de YouTube: 
per a les destinacions d’arreu del món, es tracta d’un producte amb rendibilitat a llarg termini. 
YouTube és un plataforma extraordinària per a continguts de vídeo immersius, però poques 
destinacions han sabut esprémer al màxim el potencial d’aquest canal i incrementar la seva 
presència a YouTube. 
 
L’abast i el tipus de contingut dels vídeos van canviant sistemàticament, però la popularitat i la 
influència dels continguts de vídeo no han parat de créixer, tal com demostren les xifres 
següents: 
 
 Si poden triar, el 72% dels clients prefereixen obtenir més informació sobre un producte o 

servei a través d’un vídeo. 

 El 92% dels usuaris que miren un vídeo al mòbil el comparteixen amb els seus contactes. 

 Els usuaris recorden el 95% dels missatges després de veure un vídeo, però només el 10% si 

aquests missatges els han llegit. 

 Es constata un increment interanual de consum de vídeos al mòbil del 100%. 

 
Les empreses responen a la set dels consumidors de sèries de televisió creant les seves pròpies 
sèries a YouTube. La creació del primer vídeo és l’inici d’un procés inacabable de generació de 
continguts. Indrets, gent, menjar i beure són temes relativament simples, però prou interessants 
per crear grans continguts. 
 
Els continguts seqüencials o per entregues donen al públic un motiu per continuar mirant més 
vídeos d’una font concreta. Encara que no es tracti d’una història amb una narrativa sostinguda, 
els vídeos presentats en llistes de reproducció són col·leccions de continguts que els 
consumidors poden digerir fàcilment en l’etapa inicial del cicle del visitant. San Diego ha 
confirmat la seva gran experiència a l’hora de crear continguts engrescadors i apassionants.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhF9aDw_N6H5EyefrOQhRZO4_ij5YEOio


 
 

                         

 

61 

 
  

Bona pràctica: Instagram 
 
Visit Greenland té un dels perfils d’Instagram més inspiradors: 
juntament amb un canal de continguts ple d’imatges espectaculars 
de la destinació, les històries d’Instagram sempre són molt 
elaborades i la destinació mateixa s’encarrega de crear-les. Utilitzant 
una aplicació anomenada Unfold, és possible publicar històries 
polides i que reflecteixin l’essència de la marca sense necessitat de 
grans produccions de continguts. Del contingut creat, el que 
realment ressonarà serà el toc personal del missatge.  

 
MyHelsinki és un altre exemple excel·lent de l’ús de les històries i les 
històries destacades d’Instagram. MyHelsinki ha creat una guia per 
barris de la ciutat per ajudar els visitants a moure’s per la destinació 
seguint un itinerari «instagramable». Tal com mostren clarament les 
captures, darrere la creació d’aquesta mena de continguts, que 
s’agrupen i es programen per endavant, hi ha tota una feinada. Per 
aconseguir derrotar l’algoritme, és molt important tenir la màxima presència en línia: MyHelsinki 
publica contingut cada dia de la setmana sota un tema diferent. Per exemple, els dijous publica 
històries sobre la població local, i els divendres, nous itineraris per algun barri de la ciutat.  
 
IGTV és una aplicació d’Instagram que permet publicar vídeos més llargs. Per tal de 
subministrar continguts de qualitat a través d’IGTV, els vídeos han de ser verticals, i és 
aconsellable que es puguin seguir com si fossin una sèrie. Un dels millors exemples d’ús d’IGTV 
és el que n’ha fet GoHawaii, que explica històries sobre la població local per episodis. Els vídeos, 
d’un minut de durada, tenen un disseny i un estil molt simples, que, tanmateix, no deixen de 
reflectir la marca de la destinació, i contenen enllaços al lloc web per als usuaris que busquen 
més continguts, amb la qual cosa incentiven la descoberta d’indrets, històries i persones. 
 
 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17869653031646493/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moonlab.unfold&hl=en_US
https://www.instagram.com/stories/highlights/18041781469068605/?hl=en
https://www.instagram.com/gohawaii/channel/?hl=en
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4. CONCLUSIÓ I MISSATGES PRINCIPALS 
 
Els pobles petits tenen una gran importància en termes turístics per l’atractiu inherent que 
ofereixen als visitants. La promoció té un paper fonamental a l’hora de fer créixer i preservar la 
popularitat d’una destinació, i, consegüentment, en millora la competitivitat. Si es promocionen 
de manera efectiva les característiques úniques d’una destinació, el seu patrimoni i els 
productes locals, la destinació anirà atraient visitants i aconseguirà fer-se un lloc en un mercat 
global molt competitiu. 
 
Les destinacions petites han d’adaptar-se proactivament a les preferències dels seus visitants, 
respondre-hi i donar-hi forma, i utilitzar les tecnologies més innovadores per adoptar i 
implementar solucions estratègiques que satisfacin i beneficiïn tant els visitants com la 
comunitat local. 
 
Resumim tot seguit els aprenentatges principals que podem extreure de les millors pràctiques 
per promocionar les destinacions: 
 

4.1. CENTREU-VOS EN LA COMUNITAT LOCAL I EN LES INICIATIVES DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE  

 
La comunitat local és l’element més important de la destinació, és 
el vincle humà i la primera impressió que s’enduen els visitants 
quan arriben a la destinació. 
 
Desenvolupar un pla de sostenibilitat liderat per la comunitat amb 
la col·laboració de la comunitat local i treballar amb altres pobles 
petits moguts pels mateixos objectius de desenvolupament 
sostenible permetrà aconseguir grans millores i beneficis per a la 
destinació. Si la destinació és capaç d’alinear la seva estratègia 
amb la comunitat local, els habitants de la destinació es poden 
convertir en «ambaixadors de la sostenibilitat». Per promocionar 
la destinació de manera efectiva, cal que s’hi impliqui tota una 
xarxa d’actors, que seran els responsables de crear l’oferta completa. Una estratègia 
col·laborativa obrirà les portes a la innovació i permetrà dur a terme projectes que millorin el 
producte en tots els aspectes.  
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4.2. FEU QUE LA DESTINACIÓ DESTAQUI AMB EXPERIÈNCIES 
EXCLUSIVES I ITINERARIS TEMÀTICS  

 
Una experiència exclusiva no és només una eina perquè els visitants gaudeixin de la destinació, 
sinó que constitueix una manera autèntica i única de crear una forta sensació de satisfacció 
que farà que la destinació quedi com un bon record per sempre. 
 
Els pobles que formen part de CHARM tenen l’oportunitat de 
potenciar la marca oferint experiències úniques i extraordinàries. 
Seleccionant certes localitats i combinant-les amb un tema 
similar, les destinacions poden atreure públics específics que 
busquin autenticitat en la seva experiència de viatge. Dissenyar 
una varietat de programes temàtics per als visitants permet a les 
destinacions oferir-los aquelles experiències locals i autèntiques 
tan buscades que satisfan les seves necessitats úniques, i 
representa una gran oportunitat per a CHARM.  
 

4.3. CREEU UNA EXPERIÈNCIA DE CONTINGUTS INOBLIDABLE  
 

Molts visitants fan una recerca exhaustiva sobre la destinació 
abans d’anar-hi, així que els continguts motivadors seran la clau 
per a la conversió. Avui dia, les destinacions han d’anar més enllà 
del pensament tradicional si volen destacar, i la manera 
d’aconseguir-ho és crear continguts excel·lents. 
 
Les destinacions han de fer ús de la tecnologia i incorporar-la als 
seus continguts i al disseny de continguts. És important revisar 
els continguts regularment, crear serveis digitals i desenvolupar 
continguts motivadors i personalitzats adaptats a diferents 
públics i nivells d’accessibilitat. La clau de l’èxit per a qualsevol 
marca és centrar-se en l’experiència del client i treure’n el màxim 
profit possible. Per exemple, inspirar els viatgers amb una experiència de realitat virtual. 
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