[Escriba texto]

Estratègies de posicionament
de destinacions turístiques
rurals
Jornada tècnica
EL PONT DE SUERT I VIELHA, 13 de juny de 2019

Presentació
Aquestes jornades volen donar a
conèixer les estratègies que poden
facilitar
el
posicionament
de
destinacions turístiques i de les
empreses i productes que s’integren
en aquestes destinacions, basant-nos
en la realitat dels territoris rurals i de
muntanya.
La jornada inclourà la presentació de
la plataforma de difusió d’experiències
a
la
natura
“Naturexperience”
impulsada pel projecte Leader Natura i
una ponència sobre les estratègies i
les tendències en màrqueting turístic i
màrqueting digital.
La jornada està adreçada a petites
empreses que desenvolupin producte
turístic a la natura i que tinguin interès
en millorar el seu posicionament.

Organització

Programa
MATÍ (EL PONT DE SUERT)

190023 / 2,50

10.00 h Recepció dels participants
10.10 h Presentació de la jornada i de la plataforma de difusió conjunta
“Naturexperience: Les millors experiències de natura de
Catalunya” dins del projecte Leader Natura.
Sra. Marian Rius, Gerent del Consorci Leader Pirineu Occidental
10.30 h Com posicionar-nos com a destinació turística rural. Eines
digitals
Sr. Jordi Cassasayas, expert en planificació i gestió de destinacions
turístiques.
12.30 h Preguntes i debat

TARDA (VIELHA)

199056 / 2,50

16.00 h Recepció dels participants
16.10 h Presentació de la jornada i de la plataforma de difusió conjunta
“Naturexperience: Les millors experiències de natura de
Catalunya” dins del projecte Leader Natura
Sra. Marian Rius, Gerent del Consorci Leader Pirineu Occidental
16.30 h Com posicionar-nos com a destinació turística rural. Eines
digitals
Sr. Jordi Cassasayas, expert en planificació i gestió de destinacions
turístiques.
18.30 h Preguntes i debat

Col·laboració

Lloc de realització
Matí:
Consell Comarcal
Av. Victoriano Muñoz, 48. 25520. EL PONT DE SUERT
Tarda:
Conselh Generau
Plaça d'Aran, 1-2. 25530. VIELHA

Inscripcions
@ruralcat
@Leaderpirineu

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s indicant si participareu a la jornada
de matí al Pont de Suert o a la de tarda a Vielha, a través de l’empresa
mOntanyanes (A/e: anna@montanyanes.net )
Places limitades.

