
CURS DE FORMACIÓ EN CREACIÓ I COMERCIALITZACIÓ
DE PRODUCTES TURÍSTICS

JORNADA DE CONNEXIÓ D’EMPRESES
TURÍSTIQUES DE L’ANOIA

TAULA OBERTA DE TURISME
DE L’ANOIA

  Data: 19 d’octubre de 2010
  Horari: De 9 a 14 hores
  Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia
  Pl. Sant Miquel, 5 d’Igualada

La creació de producte és un procés
que es planifica, que és pragmàtic i que,
pel seu caràcter flexible, ha de poder
adaptar-se a les necessitats de l’empresa.
El seu objectiu és aconseguir un resultat concret:
un producte o nous serveis,
una nova forma de comercialització,
una organització innovadora.

Adreçat a: Responsable i treballadors de tot tipus
d’empreses turístiques de l’Anoia, inclosos els
professionals autònoms, treballadors de les
administracions locals i altres organismes públics
o mixtos.

PROGRAMA
• 9:00h Benvinguda i entrega de documents
• 9:15h Introducció teòrica:

- Destinació, Recursos, Productes i Paquets
- El cicle de vida de l’activitat
- Tendències dels mercats turístics
- Característiques del nou consumidor
- Tendències: especialització i captació de noves
demandes
- Tendències en productes: adaptació de les activitats
tradicionals a les noves demandes.

• 11:30h Coffe-break
• 12:00h Taller pràctic

“Desenvolupament d’una proposta innovadora de
producte turístic per a la comarca de l’Anoia”

Número de places: 25
Inscripcions: A través de correu electrònic indicant
Nom i cognoms, DNI i empresa a la qual representa
a participacio@anoia.cat o al telèfon 93 805 15 85.
Matrícula gratuïta.

  Data: 26 d’octubre de 2010
  Horari: De 9:30 a 13:30 hores
  Lloc: Restaurant Castell de Rubió
  Pl. del Castell, s/n de Rubió

Jornada de trobada entre els professionals del
sector turístic existents a l’Anoia en què es
pretén posar en contacte per tal de fomentar
la creació de productes turístics en el territori
i posteriorment facilitar-ne la comercialització.

Número de places il·limitades.
Inscripcions: A través de correu electrònic indicant
Nom i cognoms, DNI i empresa a la qual representa
a participacio@anoia.cat o al telèfon 93 805 15 85.
Matrícula gratuïta.
Requisit: Caldrà haver complimentat prèviament una
fitxa específica de l’empresa per tal de conèixer quins
serveis pot oferir i quins elements busca.


