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Introducció
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, organisme de promoció turística de la Di-
putació de Girona, presenta el Pla d’Accions i Objectius (PAO) més disruptiu dels darrers 
anys a causa de la conjuntura socioeconòmica generada per la crisi de la COVID-19 i de 
les necessitats de transformació i posicionament dels productes i marques Costa Brava i 
Pirineu de Girona als mercats emissors de turisme, especialment de proximitat i mitjana 
distància.
La pandèmia de la COVID-19 planteja a la comunitat mundial i al sector turístic el desa-
fiament més important de la seva història. Atesa la situació, les destinacions i empreses 
turístiques gironines es troben en un moment crític en què preval la salvació, la reacti-
vació i la recuperació d’aquesta activitat econòmica. A la incertesa i a la por de viatjar 
s’hi sumen les limitacions generals de mobilitat de les persones i la pèrdua de poder 
adquisitiu de les famílies.
D’acord amb les opinions dels experts en el sector i dels estudis i informes de què es dis-
posen, la indústria turística es veu abocada a transformar-se i a evolucionar. Es preveuen 
canvis en el comportament dels turistes i dels mercats emissors i, també, en l’estructura-
ció de l’oferta de productes i serveis turístics de les destinacions d’arreu del món d’acord 
amb nous paràmetres normatius i de tendència.
El moment actual accelera la definició del model turístic de la Catalunya del futur. 
Aquest model, que ha de ser transversal i inclusiu a tot el país, pivota sobre valors com la 
sostenibilitat i la innovació. És fonamental introduir un canvi de mentalitat en la cultura 
de les organitzacions i les empreses, implementar nous  sistemes de gestió, processos i 
tecnologia, innovar en la creació de productes, conèixer els mercats i les necessitats dels 
consumidors... per ser competitius i enfortir la indústria turística com a motor econòmic 
del país.
Partint de l’impacte i les conseqüències que es deriven de la crisi, el Patronat de Turisme 
ha dissenyat un Pla d’Accions 2021 consensuat amb el sector turístic de la demarcació 
de Girona —tant públic com privat— arran de les nombroses taules de treball, els comi-
tès executius i les assemblees dels clubs de màrqueting de producte de l’entitat. També 
s’alinea amb el plantejament de la Direcció General de Turisme i el seu òrgan executiu, 
l’Agència Catalana de Turisme.
El present Pla d’Accions és un document obert, flexible i en permanent evolució en fun-
ció de la situació, que incorpora sis pilars a tenir en compte a curt i mitjà termini, sobre 
els quals se sustentarà l’activitat interna i externa de l’entitat. En la presa de decisions del 
Patronat pren més rellevància l’anàlisi de dades d’intel·ligència turística —big data— i la 
capacitat de transferir-les al sector.
Entre els avantatges competitius de què disposen les destinacions Costa Brava i Pirineu 
de Girona s’hi troben la situació geogràfica, la varietat de recursos naturals i culturals, la 
diversitat i la qualitat de l’oferta turística, l’experiència i la professionalitat del sector, la 
connectivitat amb els seus mercats emissors de turisme i una alta capacitat de resilièn-
cia i transformació.
A més a més, el prestigi del qual gaudeix la destinació, especialment en els mercats més 
pròxims, ha contribuït i ha de seguir contribuint a superar aquests temps d’incertesa, a 
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prescriure i a prestigiar el sector turístic.
Tenint en compte els condicionants anteriors, i la predisposició a la flexibilitat, d’inici 
s’ha optat perquè el 2021 s’incideixi especialment en els mercats de proximitat i, pro-
gressivament, a mesura que la situació de crisi es vagi corregint, es recuperaran les ac-
tuacions als principals mercats emissors de turisme europeus de mitjana distància i, 
finalment, als mercats de llarga distància. Les actuacions es duran a terme de manera 
segmentada per productes, mercats i perfils amb la finalitat de ser eficients en la gestió 
de recursos i efectius estratègicament.  
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona afronta aquest gran repte de transformar 
i revitalitzar l’activitat turística de la demarcació de Girona amb el suport de totes les 
entitats representades al seu Consell Assessor, així com amb els consells comarcals, els 
municipis i la total participació i implicació de les empreses del sector turístic adherides 
als clubs de màrqueting de producte amb els quals s’ha elaborat conjuntament el Pla 
d’Accions 2021.
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Objectius
En el context de la post-COVID-19, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona té com a 
prioritat la recuperació del sector i la reactivació de l’activitat turística a les destinacions 
Costa Brava i Pirineu de Girona, així com dur a terme un acompanyament a aquelles 
activitats i empreses a les quals calgui renéixer o reinventar la seva activitat.

Aquest 2021 s’intensificarà la transició de la destinació cap a una sostenibilitat turística 
transversal i real a fi d’instaurar una nova cultura perquè qualsevol nou producte tu-
rístic que neixi ho faci amb els paràmetres de sostenibilitat incorporats. És fonamental 
l’alineació de tots els actors del sector per consolidar aquest nou posicionament de les 
marques i productes de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.  

Amb l’objectiu d’evolucionar l’activitat turística del sector, s’aposta per incorporar a les 
organitzacions i empreses la digitalització en la gestió i, alhora, per aplicar eines i plata-
formes per a millorar els processos en la seva operativa de màrqueting i donar resposta 
i solució a les noves tendències de consum.

Es referma la necessitat de dirigir els esforços no només a la captació de més volum de 
visitants, sinó a un turisme més responsable social i ambientalment, diversificat en el 
temps, segmentat per productes i aficions, distribuït arreu del territori i que contribueixi 
amb una despesa superior en les seves estades a la nostra destinació. A més dels ante-
riors i de manera immediata, els productes i serveis de les destinacions cal que afegeixin 
aspectes de seguretat, salut i singularitat en tota la seva cadena de valor.

Els clubs de producte segueixen essent la base de l’activitat del màrqueting operacio-
nal del Patronat de Turisme i es fomentarà el treball en xarxa i una major col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat. També es reforça l’estructura segmentada de 
l’oferta que permeti dirigir-se als mercats més eficaçment.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona treballarà per teixir col·laboracions i complici-
tats dins del sector públic, també entre el sector públic i privat, i estimularà les aliances 
per millorar-ne la competitivitat.
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Línies 
estratègiques
Aquest pla s’estructura en 4 eixos estratègics de treball que deriven en actuacions 
específiques:

Sostenibilitat

 » Contractació d’una secretaria tècnica
 » Formació i assessorament a empreses 
 » Formació interna i metodologia de 

treball
 » Priorització dels mercats de proximitat
 » Foment de la inclusivitat
 » Programa CETS als parcs naturals
 » Costa Brava Reserva de la Biosfera

Digitalització

 » Nou web Costa Brava Pirineu de 
Girona

 » Creació d’una plataforma híbrida per 
accions promocionals “Costa Brava 
Pirineu de Girona”

 » Generació de continguts online
 » Reducció progressiva del nombre de 

fulletons físics
 » Foment de les eines de treball online i 

videoconferències 
 » Intel·ligència turística / de mercats

4D - 4S

Foment de la creació de productes i 
serveis que tinguin en compte:

Clubs de producte

 » Continuïtat del sistema de clubs de 
producte

 » Increment de la transversalitat
 » Millora de la governança, estructura i 

funcionament
 » Definició de campanyes publicitàries 

específiques 
 » Formació específica
 » Foment del treball en xarxa i networking
 » Segmentació de producte enfocada a la 

demanda

 » Desconcentració                   
 » Desestacionalització             
 » Diversificació              
 » Augment de la 

despesa         

Seguretat
Sostenibilitat
Singularitat 
Salut

 +
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Mercats
Dividim els mercats amb l’objectiu de definir les àrees geogràfiques on es focalitzaran 
les estratègies de promoció que es duran a terme, de manera que puguem tractar cada 
segment de mercat segons les seves particularitats i siguem més eficaços a l’hora de 
dirigir-nos-hi. 

Tenint en compte els punts anteriors, especialment els que fan referència a aspectes de 
sostenibilitat i a les 4D, però també a tot allò que recollim del sector a través dels clubs, 
es plantegen modificacions destacables pel que fa a la priorització dels nostres mercats 
emissors a curt termini. 

Hi ha un clar enfocament cap als mercats de proximitat, entenent proximitat no úni-
cament com aquells mercats més propers i vinculats a la nacionalitat, sinó que també 
volem tenir en compte la immediatesa en la presa de decisió per venir.

Entenem també que la prioritat en el mitjà de transport és l’automòbil, o aquells mitjans 
que permeten als viatgers no dependre d’altri: moto, cotxe, autocaravana, embarcació 
particular, etc.

Plantegem la següent divisió: 

 » Proximitat immediata:
Mercats a una distància aproximada de 3 hores en cotxe. Poden prendre ràpidament 
la decisió de venir (fins 1 dia abans).

 » Catalunya

 » Sud de França (Occitània). Límit a Tolosa de Llenguadoc i Montpeller

 » Proximitat planificada: 
Mercats a una distància aproximada d’entre 3 i 8 hores en cotxe. Prendre la decisió 
de venir requereix certa preparació i previsió. 

 » Espanya. Prioritzant Madrid, País Basc, Navarra, València i Aragó.

 » França 

 » Benelux

 » Suïssa

 » Alemanya 

 » Àustria 

 » Itàlia 
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 » Mitjana distància amb vol 
Mercats europeus massa distants per venir en cotxe (malgrat alguns viatgers ho fa-
cin), i que en situació de pandèmia ens visitaran molt poc degut al fet d’haver de 
viatjar en avió.

 

 » Regne Unit

 » Irlanda

 » Països Nòrdics

 » Països de l’Est

 » Altres mercats en funció del producte i llarga distància

I es planteja la següent priorització:

1. Proximitat immediata
2. Proximitat planificada + Regne Unit
3. Mitjana distància amb vol (excepte Regne Unit)
4. Altres mercats en funció del producte i llarga distància
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Mercats de proximitat

Mercats emissors

Proximitat immediata (< 3h)

Proximitat planificada 
(entre 3h i 8h)

Mitja distància amb vol
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Creativitat  
i publicitat
En tot aquest nou marc, la publicitat esdevé una de les eines principals més adaptables 
i efectives de promoció de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, per 
tant s’augmenten els esforços per posicionar-nos com una de les destinacions de re-
ferència del sector. 

Com a novetat, es presenta una nova creativitat per a les properes campanyes publici-
tàries, que treballa els valors de la destinació de Costa Brava i Pirineu de Girona i que vol 
posar en valor els trets identitaris d’aquest destí. Una campanya atemporal que incideix 
a sensibilitzar, emocionar i relacionar-se amb aquells visitants afins a la destinació i a 
l’oferta de qualitat, responsable i segura. 

Una creativitat enfocada a famílies i a la vegada a públic perfilat segons interessos con-
crets com els que ofereixen els clubs de producte del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. Es treballa anualment per a potenciar la desestacionalització i a la vegada posar 
en relleu tota l’oferta dels clubs de producte. Aquesta creativitat es realitzarà en 4 idio-
mes: català, castellà, anglès i francès, i serà adaptable a les característiques de cadascun 
dels mercats.

A la vegada, el Patronat estructura campanyes segmentades que s’enfoquen a objectius 
concrets segons mercats, prèviament exposats:

Campanyes publicitàries 2021:
 » Campanya anual mercat català i espanyol -> Campanya de fidelització i 

posicionament de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona en la seva 
estratègia de segmentació per productes per desestacionalitzar-les i 
fomentar la transversalitat durant tot l’any.

 » Campanya anual específica mercat francès -> Campanya d’inspiració i 
d’incentiu en el procés de compra dels francesos durant els ponts festius i 
vacances escolars i amb especial èmfasi en la campanya d’estiu per propiciar 
la seva estada a la destinació.  

 » Campanya mercats internacionals -> Campanya d’inspiració i 
posicionament de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona, segons la 
fluctuació de demanda dels mercats prioritaris. 

Accions de comunicació online

Els formats online seran els que tindran un pes més notori a les diferents campanyes. 
Dins de tots els formats es prioritzen la creació de contingut, els audiovisuals i més con-
cretament les peces de curta durada, els displays i la promoció a través de les xarxes 
socials. 
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 » Mitjans generalistes

 » Mitjans específics de turisme

 » Guies de viatges

 » OTA

 » Plataformes de reserves

 » Web de comparatives

 » Influencers

 » Xarxes socials

 » Cercadors d’Internet

 » Posicionament web/ continguts

Accions de comunicació offline

Es treballaran les campanyes de manera global i es complementaran amb estratègia 
offline. D’entre elles cal destacar els impactes a través de TV, emissores de ràdio, publici-
tat exterior o mitjans especialitzats. 

 » TV

 » Emissores de ràdio

 » Publicitat exterior estàndard i de grans formats

 » Mitjans generalistes

 » Mitjans específics de turisme

 » Guies de viatges

Comàrqueting

 » Inclou les accions de col·laboració amb els principals operadors turístics, 
segons la fluctuació de demanda dels mercats prioritaris.
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1. Màrqueting  
i promoció
Aquest programa defineix l’àmbit d’actuació tant en els mercats com en l’operativa dels 
diferents productes i segments de la demanda.
D’acord amb el plantejament dels mercats en què es vol incidir i de les línies estratègi-
ques, els diferents clubs de producte del Patronat organitzaran diverses ACCIONS PRO-
MOCIONALS TRANSVERSALS DE CLUBS (on hi participa més d’un club de producte) tant 
en format presencial, online com híbrid, i on hi podran participar els MEMBRES, a:

Segmentació de l’oferta

La diversitat de la demanda exigeix que l’oferta s’adapti cada vegada més a les exigèn-
cies i els gustos que aquesta demanda estableix. Amb la finalitat de poder segmentar 
l’oferta i poder dur a terme accions molt més adaptades a les característiques del públic 
objectiu, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona confecciona un pla d’accions seg-
mentat per productes.

Llegenda: 
         

Catalunya

Espanya

França

Benelux

Suïssa

Regne Unit

Mercat

Accions marcades  
en taronja 
les accions destacades  
de cada club pel 2021

Acció 
presencial

Acció 
híbrida

Acció 
virtual

Acció amb 
membres
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1.1. Club de Cultura  
i Identitat

FIRES

 » Participació fira Fitur Festivales públic 
professional, Madrid. Maig. 

 » Participació Fira ACT Mercat 
d’Escapades, Barcelona. Maig.

ACCIONS PROMOCIONALS

 » Cicle actuacions en streaming 
CBG!festivals. 

 » Som Cultura 2021. Novembre. 

 » Acció promocional transversal 
mercat espanyol i català 

 » Desenvolupament “Grand Tour de 
Catalunya” conjuntament amb ACT

ACCIONS A INTERMEDIACIÓ

 » Acció promocional transversal 
mercat espanyol i català.

 » Acció promocional transversal 
mercat francès.

PRESENTACIONS I WORKSHOPS 

 » Webinar adreçat a agències de viatge 
estatals.

 » Networking associats clubs Cultura i 
Unique Premium

 
FAM TRIPS

 » Organització Fam trip amb ACAVE 
(comarca Gironès), format presencial 
amb grups reduïts. 

 » Organització i assistència Fam trip 
de mercats de proximitat novetats 
oferta turisme cultural, format 
presencial amb grups reduïts. 

Accions a públic final Accions de comunicació

Accions a canals d’intermediació

PUBLICITAT

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

 » Campanya específica Som Cultura.

ACCIONS A PRESCRIPTORS

 » Acció promocional transversal 
mercat Benelux.

 » Acció promocional ‘CBG!festivals 
aixeca el teló’ a premsa de 
Barcelona

 » Organització i assistència Blog trips 
i mitjans de mercats de proximitat, 
format presencial amb grups reduïts. 

CREACIÓ DE CONTINGUTS

 » Confecció d’e-books temàtics; 
experiències Salut i Benestar, Cultura 
i Natura Actiu a Pirineu de Girona 
(abril) i Costa Brava Museen, en 
alemany.

 » Confecció de stories Instagram 
oferta cultural i CBG!festivals amb 
Kamaleon Viajes.

 » Confecció dossier de premsa oferta 
turisme cultural i CBG!festivals 2021.

 » Reedició del mapa desplegable 
CBG!festivals 2021.

 » Continuïtat en la gestió i campanya 
potenciació blog Som Cultura i perfil 
twitter @costabravafesti

 » Creació de nou vídeo promocional 
oferta cultural i nou material 
audiovisual marca CBG!festivals.

 » Reformulació del nou web 
CBG!festivals.

 » Ampliació de l’arxiu fotogràfic. 
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 » Posicionament o SEO local per a 
empreses culturals.

 » Linkedin per a empreses culturals.

 » Tècniques de venda a través 
d’Instagram i canals online.

 » Tècniques creatives: com crear noves 
accions promocionals en clau de 
turisme cultural?

 » Coorganització de les Jornades 
Associació Xàfec. Desembre.

*Servei d’assessorament i suport per 
aquells membres que vulguin posar 
en pràctica els coneixements teòrics 
adquirits durant les formacions.

 » Assemblea General anual. Gener.

 » Taules de treball. Setembre-octubre.

 » Networking interclubs.

 » Assessorament i seguiment continuat.

 » Suport a la destinació.

Formació digital Organització i gestió del club
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FIRES

 » All Those Food Market - “CBPG 
- Territori Enogastronòmic 365 
dies l’any” - Espai promocional 
de tallers i degustacions de 
productors del territori en conjunt 
amb Girona Excel·lent

Accions a públic final

1.2. Club d’Enogastronomia

Accions a canals d’intermediació

ACCIONS 

 » Acció híbrida a Benelux amb 
workshop pels associats agències 
de viatge de luxe juntament amb 
Unique Premium.

 » Acció híbrida a Regne Unit amb 
workshop pels associats i agències 
de viatge de luxe juntament amb 
Unique Premium i Salut i Benestar.

 » Acció híbrida a Suïssa amb workshop 
pels membres i agències de viatge 
de luxe juntament amb Unique 
Premium.

WORKSHOPS I WEBINARS 

 » Worskhop estatal B2B en el marc 
del 6º Congreso Internacional de 
Turismo Gastronómico, FoodTrex 
SPAIN 2021.

 » Workshop internacional B2B 
i benchmark en el marc del 
6th UNWTO World Forum on 
Gastronomy Tourism 2021 - Flandes.

 » Webinar mercat estatal a través de 
la plataforma BookingFax: CBPG, 
destino enogastronómico 365 días 
al año.

FAM TRIPS

 » Fam trips provinents de les accions 
dels mercats: estatal, Benelux, Suïssa 
i Regne Unit.

PRESENTACIONS A PREMSA 

 » Mercat espanyol —Madrid i 
Bilbao— juntament amb Natura i 
Turisme Actiu.

 » Mercat Benelux juntament amb 
Unique Premium.

 » Mercat Regne Unit juntament amb 
Unique Premium i Salut i Benestar.

 » Mercat suís juntament amb 
Unique Premium.

PUBLICITAT

 » Campanya publicitària específica 
enogastronòmica a mercats 
prioritaris.

 » Canals directes del club a públic final 
català: XXSS @foodcostabrava / Web: 
enogastronomia.costabrava.org

 » Creació de contingut inspiracional i 
posicionament de marca destinació 
enogastronòmica. Catalunya / 
Espanya.

 » Col·laboracions amb mitjans de 
TV catalans i estatals de temàtica 
enogastronòmica.

VIATGES DE PREMSA I CREADORS 
DE CONTINGUTS

 » Press Trips i creadors de continguts 
provinents de les presentacions als 
mercats: estatal, Benelux, Suïssa i 
Regne Unit.

CREACIÓ DE CONTINGUTS 

 » Nou mapa de rutes 
enogastronòmiques CBPG.

 » Actualització dels fulletons del club.

 » Sessió fotogràfica enogastronòmica 
del Pirineu de Girona. 

Accions de comunicació
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Formació Organització i gestió del club

 » Nous temps, nous reptes per a 
l’hostaleria. Carles Mera, assessor en 
màrqueting i comunicació 

 » English for hospitality and restaurant 
staff. 

 » Restauració sostenible

 » L’Oleoturisme, una oportunitat per 
la DOP Oli de L’Empordà.

 » Presentacions del Club 
d’Enogastronomia i el segell Girona 
Excel·lent a Pirineu de Girona.

 » Creació Taula de Pescaturisme de la 
Costa Brava - Galp i Girona Excel·lent. 

 » Creació Taula Oleoturisme - DOP 
Empordà i Girona Excel·lent. 

 » Networking amb els membres del 
Club de Golf.

 » Networking interclubs del PTCBG.

 » Assessorament i seguiment 
continuat.

 » Assemblea General anual.

 » Comitès executius - juny i octubre.

about:blank
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Accions a públic final

1.3. Club Ruta del  
Vi DO Empordà

Accions de comunicació

FIRES

 » Participació Fira Vakantiebeurs - Wine 
Route. Abril. Utrecht.

 » Participació Fira Mercat d’Escapades. 
Maig. Barcelona.

 » Participació Mostra de Vins i Caves. 
Setembre.

ACCIONS PROMOCIONALS

 » Vívid 2021. Abril

 » Presentació i tast amb mapping 
envolvent - Barcelona, Vic, País Basc.

 » Acció amb turisme inclusiu i ECOM 
- Barcelona.

 » Col·laboració amb Associació 
de Càmpings, creació producte 
enoturístic.

 » Acció veremes, juntament amb la DO 
Empordà. Agost/setembre.

Accions a canals d’intermediació

PRESENTACIONS I WORKSHOPS 

 » Acció promocional transversal 
mercat espanyol i català.

 » Webinar Booking Fax.

 » Acció promocional transversal 
mercat francès.

 » Participació congrés i workshop 
IWINETC.

FAM TRIPS

 » Fam trips agències receptives de 
mercats prioritaris. 

 » Fam trips agències IWINETC 2020 
mercats prioritaris.

 » Fam trip amb Associació de 
Càmpings.

 » Possible fam trip AWS - Paul Wagner.

PUBLICITAT 

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

 » Campanya específica Vívid.

ACCIONS A PRESCRIPTORS

 » Acció promocional transversal 
mercat Benelux.

 » Posterior Press Trip prescriptors 
Benelux. 

 » Acció promocional transversal 
mercat espanyol i català.

 » Press Trips mercats prioritaris 
per presentar les novetats 
enoturístiques del territori. 

 » Press Trip temàtica surera mercat 
català i espanyol. Juliol.

CREACIÓ DE CONTINGUTS

 » Creació de contingut audiovisual 
per IGTV. 

 » Col·laboració amb creadors de 
contingut online. 

 » Marxandatge específic Ruta del 
Vi DO Empordà (copes, llevataps, 
clauers tap de suro i dropstops). 

 » Edició de material promocional: 
mapa desplegable en paper, 
catàleg online.
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Formació específica Organització i gestió del club

 » Benchmark destinació enoturística 
de proximitat en era COVID-19. 
Febrer. 

 » Participació al congrés WineFuture 
2021. 23-25 febrer. 

 » Copywriting pels cellers i el món del 
vi. Març. 

 » Curs de guiatge per enoturisme. 
Abril. 

 » Gestió de la reputació online. 
Novembre. 

 » Networking amb el Club de Salut i 
Benestar. Març.

 » Auditoria Mystery Guest.

 » Conveni fotogràfic.

 » Assessorament associats. 

 » Assemblea General anual. Gener.

 » Comitè executiu. Maig i octubre.



Pla d'Accions i Objectius || 2021 20

Accions a públic final

1.4. Club de Turisme Esportiu

Accions de comunicació

FIRES

 » Fira Expo Sports Outdoor  -  Barcelona.

ACCIONS PROMOCIONALS

 » Acció natació a la British Swimming 
Summer Championships o Vansbro 
Simmingen. 

PRESENTACIONS I WORKSHOPS  

 » Presència a ISC (International Sports 
Convention) de Londres (mercat 
Regne Unit) 8-9 juny (participació 
membres). 

 » Acció a Benelux amb workshop pels 
associats.

 » Acció a França amb workshop pels 
associats.

 » Buy Catalunya esportiu amb ACT. 

 » Presentació  a clubs i premsa del 
calendari d’esdeveniments ciclistes i 
de triatló a França.

 » Presentació de la destinació i calendari 
d’esports nàutics (Cap D’Agde o Lago 
di Garda). 

 » Congrés Internacional de Turisme 
Esportiu a Lloret de Mar.

FAM TRIP

 » Fam trip multiesports - multimercat 
(Europa). 

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ 

 » Agenda comercial França.

PUBLICITAT

 » Campanyes email marketing a clubs i 
federacions regionals i nacionals.

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

ACCIONS A PRESCRIPTORS

 » Presentació a premsa especialitzada 
de l’oferta de turisme esportiu, dins el 
MIC Football. 

 » Presentació a  premsa  acreditada a 
Sea Otter Europe Costa Brava Girona 
Bike Show. 

 » Presentació de la destinació primera 
etapa de Haute Route Pyrenees.  

 » Viatges de premsa de mercats 
prioritaris, propis i derivats dels 
centres de promoció turística de l’ACT. 

 » Acció prescriptor triatló. 

 » Acció prescriptor natació. 

CREACIÓ DE CONTINGUTS 

 » Desenvolupament de continguts a 
plataformes d’entrenament virtual.

 » Reedició de publicació genèrica de 
turisme esportiu per a públic final. 

 » Elaboració de testimonials 
d’esportistes d’elit a la Costa Brava i al 
Pirineu de Girona.

 » Elaboració de nous continguts de 
vídeo i fotogràfics.

 » Creació d’un site específic de ciclisme 
a la Costa Brava i Pirineu de Girona.

Accions a canals d’intermediació



Pla d'Accions i Objectius || 2021 21

Formació específica Organització i gestió del club

 » Formació específica sobre 
Formació coneixement de mercats: 
Regne Unit.

 » Formació Sostenibilitat i ODS. 

 » Networking club.

 » Participació en el programa de 
l’INDESCAT.

 » Recerca de contactes B2B i B2C i 
ampliació de la base de dades.

 » Assemblea General anual.

 » Comitès executius.

 » Jornada Interclubs.
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1.5. Club de Golf

Accions de comunicació

FIRES ESPECÍFIQUES CLUBS

 » International Golf Travel Market 
(IGTM). 18-21 octubre. Gal·les.

WORKSHOPS

 » Assistència al IAGTO Golf Trophy 
2020. 24-26 maig. Cadis. 

 » Assistència a Cap Golf, sessions 
de B2B organitzades des de Golfy. 
França.

ACCIONS PROMOCIONALS

 » Acció promocional en el marc de 
l’IGTM 2021. 

 » Presentació online i networking a 
operadors turístics Benelux.

FAM TRIPS

 » Fam Trips amb operadors turístics 
de països amb mobilitat per 
carretera.

Accions a canals d’intermediació

 » Seguiment de la campanya de 
relacions públiques exclusivament 
de golf, amb la contractació d’una 
empresa especialitzada.

 » Fam Trip amb Azalea.

PUBLICITAT

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

ONLINE

 » Nova campanya de comunicació, 
Road trip to the Costa Brava.

 » Col·laboració amb influencers i 
creadors de continguts específics de 
golf.

 » Nou compte a Instagram.

ACCIONS AMB PRESCRIPTORS

 » Press Trips mercat francès i 
testimonials del territori.

 » Press Trips) de mercats prioritaris 
especialitzat en mitjans online.

CREACIÓ DE MATERIAL

 » Creació d’un nou audiovisual 
promocional.

 » Sessió fotogràfica publicitària.

 » Actualització dels catàlegs del Club 
de Golf en diferents idiomes.

PATROCINIS I COL·LABORACIONS

 » Patrocinadors i acció promocional 
al torneig Coupe des Présidents 
Entreprises 2021 amb col·laboració 
de la FFG. Març. França. 

 »  Patrocini del programa de televisió 
De tee a green.

 » Col·laboració Golfy Cap Catalogne. 

Organització i gestió del club

 » Membres IAGTO (International 
Association of Golf Tour Operator).

 » Recull de dades estadístiques - 
Smart Panel.

 »  Assemblea General anual. 

 »  Comitès executius. 

 » Jornada Interclubs. 

 »  Networking amb els membres del 
Club d’Enogastronomia.
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1.6. Club de Natura  
i Turisme Actiu

 » Presentació de les activitats del club a 
botigues especialitzades de proximitat 
tipus Wala o Decathlon. 

Accions a públic final Accions de comunicació

Accions a canals d’intermediació

FIRES SECTORIALS

 » Fira Salon Plongée (Associació de 
Centres de Submarinisme). 

 » Fira Port Camargue (Ports Esportius).

WORKSHOPS PROPIS

 » Workshop Pirineu de Girona. 

FAM TRIPS 

 » Fam Trip submarinisme amb PADI. 

 » Fam Trip fidelització operadors 
internacionals especialitzats en 
turisme actiu (amb CBVH). 

 » Fam Trip Pirinexus (amb CBVH).

 » Fam Trip intern entre associats de 
natura i senderisme per conèixer 
empreses i productes. 

 » Fam Trip agències de viatge 
espanyoles associades a Bookingfax.

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ

 » Webinars Booking Fax experiències 
primavera/tardor.

 » Webinars / Accions híbrides 
transversals de clubs a Benelux i 
França.

PUBLICITAT

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

 » Campanya específica Ennatura’t.

ACCIONS A PRESCRIPTORS

 » Press Trip amb mitjà de cicloturisme 
(pendent mercat) amb Associació de 
Càmpings. 

 » Press Trip neu i Pirineu a mitjans 
especialitzats espanyols. 

 » Acció Press Trip “Bike days” amb 
receptives

 » Presentació a mitjans de 
comunicació del País Basc/
Madrid conjuntament amb el Club 
d’Enogastronomia “de los Pirineos 
a la Costa Brava”. 

 » Presentació de la guia ports esportius 
a Fira Cannes, Barcelona i París. 

CREACIÓ DE CONTINGUTS

 » Web específic de cicloturisme / 
ciclisme.

 » E-book actiu i benestar. 

 » Vídeo empresaris cicloturisme. 

 » Vídeo de personalització de la 
destinació posant en valor els guies 
locals i empreses.

 » Sessió fotogràfica de neu.
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Formació específica Organització i gestió del club

 » Creació de producte adreçat als ports 
esportius. 

 » Creació de producte transversal 
entre les empreses de caiac. 

 » Formació online d’accessibilitat pels 
centres de submarinisme. 

 » Networking entre associats del Club 
Natura i Turisme Actiu.

 » Col·laboració en els grups de treball 
CETS dels PN.

 » Participació a la Taula d’Ecoturisme 
de Catalunya.

 » Participació al programa Pirineus de 
Catalunya.

 » Participació a Barcelona Pirineus 
(Turisme de Barcelona).

 » Participació a la Candidatura de la 
Costa Brava Reserva de la Biosfera.

 » Assessorament associats.

 » Taules de treball. 

 » Comitè executiu.

 » Assemblea General. 
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1.7. Costa Brava Girona 
Convention Bureau

Accions a públic final

FIRES ESPECÍFIQUES

 » IMEX Frankfurt. 

 » IBTM Barcelona. 

WORKSHOPS PROPIS

 » Jornada networking amb 
associacions del secretariat (SEIEM i 
IMA).

 » Acció híbrida a França (Lyon) amb 
workshop pels membres i agències 
de viatge multiproducte i MICE. 

 » Acció híbrida a Madrid amb 
workshop pels membres i agències 
de viatge multiproducte i MICE. 

 » Acció a Benelux amb workshop 
pels membres i agències de viatge 
multiproducte i MICE.

 » Afterwork MICE Barcelona.

WORKSHOPS DE TERCERS

 » M&I VIP Connect Americas. 

 » Jornades inverses EEUU / Canadà 
Turespaña.

 » The Meeting Space Autumn. 

 » Especial M&I Catalunya. 

 » Iberian MICE Forum Estatal, 
Saragossa. 

FAM TRIPS

 » Col·laboració Fam Trip OGL Meetings.

 » Fam Trip amb clients nòrdics 
(Islàndia, Noruega) amb la OET Oslo.

 » Fam Trip clients nòrdics potencials 
NeoKoncept.

 » Fam Trip amb clients empresa SOP 
Events (Airbus. Collins)

 » Fam Trip amb agència Lió i Occitània.

 » Fam Trip amb agència París, Lille i 
Brussel·les.

 » Fam Trip estatal amb col·laboració 
Eventoplus.

 » Diferents Fam Trips individualitzats 
mercat estatal.

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ

 » Agenda comercial Lille i Brussel·les.

 » Agenda comercial amb dinàmica 
virtual regió d’Occitània.

 » Agenda comercial a París.

 » Presentació Virtual associats 
CBGCB a agències estatals amb 
col·laboració Eventoplus.

ALTRES 

 » Proposta dels CBX’x locals: vídeo 
destinacions CBx Catalunya + 
jornada híbrida amb presentació de 
les destinacions MICE Catalunya.

 » Esmorzars networking programa 
Ambassadors de Catalunya.

 » II Meet Ambassadors.
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Formació específica

Organització i gestió del club

PUBLICITAT

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

CREACIÓ DE CONTINGUTS 

 » Assessoria de comunicació 
externa anual, gestió de canals de 
comunicació, creació de contingut i 
relació amb la premsa especialitzada 
MICE.

 » Manteniment i actualització del web 
del Costa Brava Girona Convention 
Bureau. 

 » Creació de vídeo específic del Costa 
Brava Girona Convention Bureau i 
l’oferta MICE.

 » Actualització de la presentació oferta 
MICE per accions promocionals.

Accions de comunicació

 » Formació, presentació i Fam Trip amb 
col·laboració Eventoplus -  virtual.

 » Recopilació d’estadístiques 
d’esdeveniments organitzats a 
la demarcació de Girona amb el 
projecte Tourism Data System MICE 
impulsat pel Catalunya Convention 
Bureau.  

 » Networking entre membres del club 
i altres clubs del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona. 

 » Comitès executius. 

 » Assemblea general. 
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1.8. Club de Salut i Benestar

Accions a públic final Accions de comunicació

FIRES ESPECÍFIQUES DE CLUBS

 » Balance Festival de Londres 2021. 
Maig. 

 » Cómo Como Festival Barcelona 2021. 
Novembre.

ACCIONS PROMOCIONALS

 » 1a edició Festival Som Benestar. 
Octubre. Costa Brava i Pirineu de 
Girona. 

 » Masterclasses amb instructores de 
reconeixement. Maig 2021. 

Accions a canals d’intermediació

PRESENTACIONS I WORKSHOPS

 » Presentació webinar amb BookingFax 
- noves experiències. 2n trimestre.

 » Acció híbrida a Regne Unit amb 
workshop pels associats i agències 
de viatge de luxe juntament amb 
Unique Premium i Salut i Benestar

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ

 » Comàrqueting amb agències 
especialitzades. 2n trimestre.

FAM TRIPS

 » Fam Trip receptives Barcelona, tot 
l’any. 

 » Fam Trip centres de benestar/ioga/
retirs de mercats de proximitat, tot 
l’any. 

 » Fam Trip mercat francès, tot l’any. 

 » Col·laboració Fam Trip d’altres clubs, 
tot l’any. 

PUBLICITAT

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

 » Campanya específica Som Benestar.

ACCIONS A PRESCRIPTOR

 » Mercat Regne Unit juntament amb 
Unique Premium i Salut i Benestar. 

 » Accions/col·laboracions amb 
influencers/bloggers - ambassadors de 
benestar. 

 » Press Trip Mindfull Travel. Tot l’any. 

 » Press Trip revistes especialitzades. Tot 
l’any. 

 » Blog Trip creadors de contingut/
influencers de mercat de proximitat. 
Tot l’any. 

CREACIÓ DE CONTINGUTS I 
MATERIAL PROMOCIONAL

 » E-book experiències Salut i 
Benestar, Cultura i Natura Actiu a 
Pirineu de Girona. Abril. 

 » Creació de nous continguts 
audiovisuals del club. Tot l’any.

 » Reedició de material promocional 
específic de club. 

 » Gestió del blog Som Benestar.

 » Gestió del perfil Twitter  
@SpaCostaBrava.

 » Gestió del perfil Instagram  
@WellnessCostaBrava.

 » Gestió del perfil FB  
@Wellnesscostabrava.

 » Compra de recursos fotogràfics per 
l’arxiu d’imatges.

 » Creació de dossier de premsa.
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Formació específica Organització i gestió del club

 » Programa formació Turisme 360º.

 » Altres formacions específiques del 
club. 

 » Benchmark destinació Salut i 
Benestar.

 » Assemblea General.

 » 3 comitès executius.

 » Jornades de stroytelling del club - 
creació del relat Salut i Benestar. 
Febrer/Març. 

 » Networking SABE-RUTA. Març.

 » Mercat d’experiències. 
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1.9. Club Unique Premium

Accions a públic final Accions de comunicació

Accions a canals d’intermediació

PRESENTACIONS

 » Accions clubs privats de Barcelona

FAM TRIPS

 » Fam Trip Meet & Greet dels 
Directius dels clubs privats.

ACCIONS PROMOCIONALS

 » Instagram.

FIRES ESPECÍFIQUES CLUBS

 » Emotions Sevilla - del 23 al 26 de maig 
de 2020.

 » ILTM (veure quins formats i països 
proposen).

ACCIONS PROMOCIONALS

 » Accions amb Traveller Made.

 » Acció híbrida a Benelux amb workshop 
pels associats i agències de viatge de 
luxe juntament amb Enogastronomia

 » Acció híbrida a Regne Unit amb 
workshop pels associats i agències 
de viatge de luxe juntament amb 
Enogastronomia i Salut i Benestar

 » Acció híbrida a Suïssa amb 
workshop pels membres i agències 
de viatge de luxe juntament amb 
Enogastronomia 

 » Acció híbrida a Madrid amb workshop 
pels membres i agències de viatge de 
luxe

WORKSHOPS:

 » Virtual The Essence of Luxury (acció 
Traveller Made) - abril 2021.

FAM TRIPS: 

 » Fam Trip Traveller Made - març/abril.

 » Fam Trip Abercrombie & Kent - 
primavera 2021.

 » Diferents Fam Trips individuals del 
mercat francès (membres Traveller 
Made).

 » Diferents Fam Trips individuals del 
mercat Regne Unit a través de la PR i 
Traveller Made.

 » Diferents Fam Trips individuals del 
mercat estatal a través de la PR i 
Traveller Made.

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ

 » Seguiment i visita agències de viatge 
receptives de luxe en el conjunt 
europeu.

COMUNICACIÓ

 » Newsletters i webinars amb Traveller 
Made.

 » Newsletters i webinars a través de la 
PR Regne Unit.

 » Newsletters i webinars a través de la 
PR Benelux.

 » Newsletters i webinars a través de la 
PR Suïssa.
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Formació específica

Organització i gestió del club

Accions de comunicació

ACCIONS A PRESCRIPTORS: 

 » Press Trip mercat francès amb Costa 
Brava Hotels de Luxe.

 » Press Trip mercat suís.

 » Press Trip mercat estatal.

 » Press Trip altres mercats prioritaris.

 » Presentació a Madrid a premsa.

 » Presentació a Benelux juntament 
amb Enogastronomia.

 » Presentació a Regne Unit juntament 
amb Enogastronomia i Salut i 
Benestar. 

 » Presentació a Suïssa juntament amb 
Enogastronomia.

PUBLICITAT:

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

CREACIÓ DE CONTINGUTS:

 » Web nou club Unique Premium.

 » Possible nou vídeo del club.

 » Actualització del catàleg.

 » Sessió de fotografies Premium.

 » Perfil a Instagram.

 » Marxandatge específic. 

 » Cursos de formació adreçats als 
membres.

 » Adhesió a Traveller Made.

 » Adhesió a l’Associació Luxury Spain.

 » Networking entre clubs de producte 
del PTCBG.
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Tot i ser el producte paraigua de la destinació, enguany agafa molt més protagonisme 
cadascun dels productes específics de clubs de la nostra oferta turística. D’aquesta ma-
nera, totes les accions de cada club de producte incorporaran per se contingut i expe-
riències de sol i platja perquè la mateixa marca Costa Brava ja ho implica.

 

1.10. Altres productes

1.10.1 Turisme de sol i platja

1.10.2. Turisme Familiar
El Turisme Familiar no és un producte estructurat com a club, tot i que és producte es-
tratègic dins el Patronat. Actualment anem alineats sota les marques de Turisme Fami-
liar de l’Agència Catalana de Turisme, on es distingeixen les destinacions que disposen 
d’una oferta certificada d’establiments d’allotjament, restauració i d’oci i lleure adreçats 
als més petits.

Diferenciem entre:

 » “Destinacions certificades de platja en família”, on tenim certificats 8 municipis 
turístics, que són: Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar, Roses, 
Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí-l’Estartit. 

 » “Destinacions certificades de natura i muntanya en família”, on tenim 
certificats 2 municipis: la Vall d’en Bas i la Vall de Camprodon.

 » “Equipaments de turisme familiar certificats”, on tenim certificades 3 estacions 
d’esquí: Masella, La Molina i Vall de Núria.

Les accions que es realitzaran aniran principalment de la mà del pla d’accions con-
junt amb l’ACT. Així mateix, a mesura que es vagi activant la mobilitat, es portaran a ter-
me accions promocionals a prescriptors amb blocaires i fam trips dels diferents mercats 
de proximitat immediata, proximitat preparada i a mitjana distància amb vol.

També es preveu realitzar:

 » Col·laboració amb plataformes online específiques de mercat familiar i 
de proximitat com “Menuts Girona”. 

 » Confecció d’un fulletó d’experiències per segment familiar juntament 
amb les DTF del territori.
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PRESENTACIONS I WORKSHOPS 

 » Participació Seatrade Cruise Global – 
Miami Beach

 » ICS 2021 Madrid.

 » CLIA Workshop.

FAM TRIPS

 » Fam Trips a territori amb agències 
receptives especialitzades en 
companyies de creuers.

 » Fam Trips amb companyies de creuers.

 » Presentacions a agències receptives 
especialitzades en companyies de 
creuers.

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ

 » Visites i seguiment a companyies de 
creuers. 

 » Visites a noves companyies de 
creuers.

1.10.3. Costa Brava Cruise Ports

1.10.4. Costa Brava Yacht Ports

Accions de comunicació

Accions de comunicació

Organització i gestió del club

Organització i gestió del club

Accions a canals d’intermediació

Accions a canals d’intermediació

PUBLICITAT 

 » Inserció publicitària a revistes 
especialitzades. 

CREACIÓ DE CONTINGUTS

 » Actualització del web.

 » Marxandatge específic.

 » Edició de material promocional, 
catàleg nou CBCP.

 » Quota membre MedCruise.

 » Quota membre CLIA.

 » Plenària. 

PRESENTACIONS, WORKSHOPS i FIRES

 » Participació al MYBA Barcelona.

 » Saló Palma Mega Iots.

 » Monaco Yacht Show.

FAM TRIPS

 » Fam Trip a premsa especialitzada de 
mega iots juntament amb Turisme 
Barcelona i Clúster Nàutic.

 » Fam Trips amb brokers. 

 » Presentacions i accions amb Marina 
Port Vell.

SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ

 » Visites a noves companyies de mega 
iots

PUBLICITAT 

 » Inserció publicitària a revistes 
especialitzades.

CREACIÓ DE CONTINGUTS

 » Marxandatge específic.

 » Quota membre Clúster Nàutic.

 » Plenària.
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1.10.5. Turisme Inclusiu i Sènior

Accions a canals d’intermediació

FIRES SECTORIALS

 » Salon Autonomic, França. (Agenda 
comercial) – Acció Presencial

 »  París, 13-14 d’abril.
 » Lyon,  9-10 de juny.
 » Rennes, 20-30 de setembre.
 » Lille, 1-2 de desembre.

 » Expovacaciones, Bilbao, 7-9 de maig.

 » Saló Gent Gran de Catalunya, 
Barcelona.

FAM TRIPS

 » Fam Trip amb representants de 
PREDIF, programa amb interaccions 
amb membres dels diferents clubs.

 » Fam Trip a agències de viatges 
especialitzades, mercat de proximitat.

 » Blog Trip a la Costa Brava de blocaires 
del mercat de proximitat.

CREACIÓ DE CONTINGUTS

 » Creació de càpsules de vídeo i fotos 
d’experiències turístiques accessibles i 
d’inclusió laboral, difusió de les bones 
pràctiques en relació als objectius de 
les ODS.

 » Gestió del blog Som Tots. 

 » Gestió del perfil FB  
@TurismeInclusiuCostaBravaPirineudeGirona. 

 » Creació d’infografia Top 10 
accessibilitat, segons la  tipologia de 
discapacitat, els  10 punts bàsics per 
fer un establiment/servei accessible. 

 » Actualització de la infografia Platges 
Accessibles.

 » E-book experiències turístiques per 
a tothom. 

PUBLICITAT 

 » Campanya publicitària a mercats 
prioritaris.

PATROCINIS I COL·LABORACIONS

 » “Murmuracions”, organització d’una 
jornada sobre el tractament de la 
imatge i la comunicació del Turisme 
Inclusiu-Sènior amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Platja d’Aro:

 » Taula rodona amb representants 
de col·lectius de persones amb 
discapacitat, representants del 
sector turístic (empreses prestadores 
de serveis, agències de viatges 
especialitzades, oficines de turisme) 
i comunicadors de xarxes socials 
especialitzats dels mercats emissors 
de proximitat.

 » Premi Costa Brava Inclusive Film, 
vídeos d’experiències inclusives a la 
Costa Brava o al Pirineu de Girona 
filmats pels turistes amb discapacitats 
o sèniors. 

Accions de comunicació

Formació

 » Jornada “Atenció a sèniors i/o 
persones amb discapacitat”, destinada 
als professionals d’atenció al públic: 
Oficines de turisme, recepció d’hotels, 
restaurants, empreses d’activitats. 
Programa de Formació 360º.

 » Taller vivencial i experiencial sobre 
la diversitat funcional, adreçat als 
membres associats dels clubs de 
màrqueting amb la col·laboració 
dels col·lectius de persones amb 
discapacitat.
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1.10.5. Turisme Mercats de l’Est

Accions a canals d’intermediació Accions de comunicació

Dels mercats de l’Est, es tindran en compte principalment els de Rússia, Ucraïna, Bielo-
rússia i Polònia. S’activaran les accions quan la situació pandèmica d’aquests països ho 
permeti i tenint en compte que es tracta de mercats llunyans.

PRESENTACIONS I WORKSHOPS 

 » Accions conjuntes amb ACT amb 
els diferents operadors turístics i 
agències de viatge.

 » Workshop LTM de Moscou, amb 
participació conjunta de Itravex. 
Segment Premium.

 » Acció amb la plataforma digital PROFI 
TRAVEL B2B.

 » Accions híbrides amb els operadors 
turístics, prioritzant Anex Tour i TUI 
Rússia. Accions B2B.

PUBLICITAT

 » Inserció publicitària al portal turístic 
TOURDOM - mitjà de comunicació 
online B2B.

ACCIONS A PRESCRIPTORS

 » Organització i assistència a Blog 
Trips amb 2 o 3 influencers de Rússia 
i/o Ucraïna, amb experiències 
de producte com natura/actiu, 
enogastronomia.



Pla d'Accions i Objectius || 2021 35

1.11. Fires

A l’espera de saber si es portaran a terme i en quin format, les fires a les quals tenim 
previst assistir l’any 2021 són les següents:

 » Amb stand ACT (sempre i quan l’ACT hi participi).
 » Vakantiebeurs, a Utrecht. 

 » CMT, a Stuttgart. 

 » FITUR, a Madrid. 

 » MITT, a Moscou.

 » UITT, a Kiev.

 » ITB, a Berlín. VIRTUAL.

 » B-Travel, a Barcelona. 

 » World Travel Market, a Londres.

 » Mercat d’Escapades de Catalunya, a Barcelona.

 » Amb stand propi:
 » IFTM Top Resa, a París.

 » Expovacaciones (genèrica), a Bilbao.

 » Navartur (genèrica), a Pamplona. 

 » Sevatur (genèrica), a Donostia.

 » Mercat del Ram (genèrica), a Vic.

Fires genèriques amb
stand ACT

Fires genèriques amb
stand propi

Vakantiebeurs,  
Utrecht

FITUR, Madrid 

CMT, Stuttgart 

MITT, Moscou

UITT, Kiev 

ITB, Berlin

B-Travel, Barcelona 

World Travel 
Market, Londres

Mercat d’Escapades de 
Catalunya, Barcelona 

IFTM Top 
Resa, París

Expovacaciones, Bilbao

Navartur, Pamplona

Sevatur, Donostia

Mercat del 
Ram, Vic 

Fires genèriques
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 » Expo Sports Outdoor (Turisme esportiu), a Barcelona.

 » Salon Autonomic (Turisme Inclusiu):

 » París, 13-14 d’abril.

 » Lyon, 09-10 de juny.

 » Rennes, 20-30 de setembre.

 » Lille, 1-2 de desembre.

 » Saló Gent Gran de Catalunya (Turisme Inclusiu), Barcelona.

 » Emotions Sevilla (Club Premium).

 » ILTM (veure quins formats i països proposen) (Club Premium).

 » Balance Festival de Londres 2021 (Salut i Benestar). 

 » Cómo Como Festival Barcelona 2021 (Salut i Benestar).

 » IMEX Frankfurt (CBG Convention Bureau).

 » IBTM Barcelona (CBG Convention Bureau).

 » Salon de la plongée (Associació de Centres de Submarinisme) (Club Actiu 
Natura).

 » Les Nautiques de Port Camargue (Ports Esportius) (Club Actiu Natura).

 » International Golf Travel Market (IGTM). Gales (Club Golf ).

 » Participació Mostra de Vins i Caves (Ruta del Vi DO Empordà).

 

Expo Sports Outdoor,
Barcelona

Saló Gent Gran de 
Catalunya, Barcelona

Cómo Como Festival,
Barcelona

IBTM, Barcelona

“All Those Food 
Market”, Barcelona

Mostra de Vins i Caves, 
Barcelona

Salon Autonomic 
París, Lyon, Rennes, Lille

Emotions, Sevilla

Balance Festival
Londres

, FrankfurtIMEX

International Golf 
Travel Market
(IGTM) Gales

Salon de la plongée
(Associació de Centres 
de Submarinisme), París

Les Nautiques de Port 
Camargue (Ports Esporius) 

Fires específiques 
de producte 

Fires específiques de producte
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Gestió del fons fotogràfic per subministrar al sector imatges actualitzades del territori i 
la seva oferta turística:

 » Actualització continuada del banc d’imatges a través d’encàrrecs específics 
segons necessitat dels clubs de producte.

 » Compra d’imatges d’arxiu de fotògrafs. 

 » Ingrés, a l’arxiu d’imatges, de fotos cedides per entitats públiques i privades.

 » Gestió i actualització de la plataforma fotos.costabrava.org

1.12. Arxiu fotogràfic
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2. Desenvolupament 
online
El màrqueting online és una gran eina de difusió i un canal incomparable de comuni-
cació, i es considera un dels millors mitjans per a la promoció de la destinació turística. 
És un mitjà que facilita un seguiment i control de resultats molt fiables, ja que ofereix 
dades reals i immediates. A banda d’això, permet una segmentació molt acurada dels 
perfils de diferents públics i una definició d’audiències que no ofereix cap altre mitjà. 
Alhora, tenint en compte la complexitat actual i les noves tendències arran de la pan-
dèmia, la digitalització és un dels eixos principals d’aquest PAO 2021 i permet una gran 
agilitat i flexibilitat a l’hora d’adequar continguts i campanyes.

Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona s’han dut a terme un seguit d’iniciati-
ves i campanyes de màrqueting online que han aportat resultats molt positius. Gràcies 
a això, hi ha hagut una constant evolució cap a accions cada cop més innovadores i 
adaptades a cada circumstància amb resultats satisfactoris, de manera que es considera 
adient seguir apostant i incrementant les estratègies en comunicació digital.

Per tal de donar suport a la promoció i comercialització de l’oferta turística de les em-
preses del sector i les destinacions i incidir en les diferents fases del Customer Travel 
Journey, amb l’objectiu de posicionar les marques turístiques Costa Brava i Pirineu de 
Girona, el Patronat preveu seguir planificant i augmentant les accions de màrqueting i 
comunicació online. Per aconseguir aquests objectius s’organitzaran, entre altres, cam-
panyes específiques de publicitat online, projectes amb creadors de continguts de dife-
rents formats basats en productes específics i adreçats a mercats concrets, així com ac-
cions readaptades i innovadores que permetin adequar-nos als nous hàbits de consum 
i tendències. A més, volem treballar en la fidelització del nostre públic objectiu i dels 
creadors de continguts que es converteixen en ambaixadors, i generar continguts per 
incentivar el record i inspirar l’audiència a descobrir i redescobrir el territori i les seves 
experiències. Tot plegat, mantenint i incorporant noves funcionalitats pel seguiment i 
l’anàlisi de dades d’intel·ligència turística —big data— i la capacitat d’interpretar-les per 
a la presa de decisions.
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2.1. Webs

2.1.1. Gestió de webs

 » Definició d’arquitectura del nou web turístic.

 » Creació de continguts per al nou web turístic.

 » Creació d’un nou web d’experiències.

 » Accions per a la millora del posicionament dels diversos microsites.

2.1.2. Accions per a la captació de dades

 » Concursos a les xarxes socials per a l’obtenció de dades per futures 
campanyes de màrqueting per correu electrònic.

 » Landing pages per a la distribució d’e-books per a la captació de dades per 
futures campanyes de màrqueting per correu electrònic.

 » Plataforma de comercialització d’experiències amb un CRM per futures 
campanyes segmentades d’email marketing.

2.2. Comunicació i difusió online

 » Comunicació a través dels diferents canals de les xarxes socials.

 » Accions per a l’increment del compromís i la visibilitat de les marques a les 
xarxes socials.

 » Accions per aconseguir la millora de trànsit al web a través de xarxes socials 
i publicitat digital.

 » Accions per augmentar la visibilitat del contingut audiovisual creat.

 » Accions per incrementar la visibilitat dels festivals temàtics.

 » Anàlisi de resultats de l’activitat als diferents perfils de xarxes socials.
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2.3. Participació en congressos  
i altres accions promocionals

 » Participació en format presencial - online - híbrid en congressos nacionals 
i internacionals i sessions de networking amb creadors de continguts, amb 
l’objectiu d’establir nous contactes i difondre l’oferta de la destinació, entre 
els quals destaquen Meet the Media, TBEX, Social Travel Summit, TravelCon, 
World Travel Market i ITB Berlin.

2.4. Creació de continguts

2.4.1. Accions amb creadors de continguts

Durant l’any, es duran a terme diferents projectes per a la generació de continguts de 
tercers sobre la destinació i la seva oferta. Es fomentarà la creació de continguts dels di-
ferents productes i la seva publicació en diversos idiomes d’acord als principals mercats 
emissors descrits pel 2021. Es potenciarà la creació de continguts de diferents formats 
com e-books, fotografies, càpsules de vídeo, etc.

Els projectes tindran lloc durant tot l’any, i es poden destacar els següents:

 
 » Col·laboracions amb creadors de continguts (blog trips) en idiomes dels 

diferents mercats emissors, com:

• català
• castellà
• anglès
• francès
• alemany 

 » Col·laboracions amb creadors de continguts (blog trips) de productes 
específics:

• Turisme familiar
• Cultural
• Salut i benestar
• Golf
• Turisme actiu i natura
• Submarinisme
• Turisme sostenible
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• Turisme inclusiu
• Enogastronomia
• Càmpings

 » Accions amb instagramers i prescriptors en l’àmbit de Catalunya.

 » Accions amb microinfluencers a Instagram.

 » Col·laboració en l’organització de viatges de creadors de continguts 
proposats per l’Agència Catalana de Turisme.

 

2.4.2. Accions amb continguts audiovisuals

 » Gravació de les imatges pel nou vídeo promocional de la destinació.

 » Creació de continguts audiovisuals per promocionar els productes 
principals als mercats i segments prioritaris.

 » Catalogació dels diferents vídeos propis de la destinació.

 » Optimització i dinamització del canal de Youtube.

 » Dinamització de continguts audiovisuals adaptats a les noves tendències de 
Facebook i Instagram.

 » Accions de difusió dels vídeos de les diferents campanyes

 

2.4.3. Accions amb llibres digitals

 » Creació, publicació, distribució i promoció de llibres digitals de diferents 
temàtiques.

 » Ampliació de la base de dades per la difusió dels llibres digitals.

 » Distribució dels llibres digitals entre els membres de la base de dades i 
usuaris de xarxes socials.

2. 5. Anàlisi de resultats  
i monitoratge

 » Escolta activa i monitoratge de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona a 
les xarxes socials amb la plataforma Mabrian.

 » Anàlisi del nivell de satisfacció d’allotjament per part dels clients a través de 
les valoracions a plataformes online i eines d’intel·ligència turística.

 » Anàlisi dels resultats del monitoratge i de les visites als diferents blogs i 
webs que gestiona el Patronat per millorar-ne el posicionament.
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3. Suport a  
la destinació
3.1. Programa de formació  
Turisme 360°
 
Es continuarà, per dotzè any consecutiu, amb el programa Turisme 360° impulsat pel 
Patronat per al foment de la formació contínua i el networking entre els professionals 
del sector turístic, tant l’empresariat com les administracions de promoció locals i co-
marcals, amb jornades i tallers de temàtica diversa i adequades a les necessitats del 
moment.

Aquestes sessions combinaran el format online amb el presencial, i entre els continguts 
que es tractaran aquest 2021 destaquem les sessions ja descrites anteriorment dins el 
pla d’accions dels diferents clubs de producte del Patronat, així com formacions centra-
des en la sostenibilitat, la transformació digital i noves tendències en màrqueting digital 
i comercialització. A més, també es programaran noves sessions a partir dels suggeri-
ments del sector i les novetats que es produeixin al llarg de l’any.

 
 » Entre les principals sessions, destaquem:

• Posicionament online.
• Reputació online.
• Creació i comercialització de producte turístic.
• Restauració saludable.
• Sostenibilitat i ODS.
• Oleoturisme: una oportunitat per la DOP Empordà.
• Com millorar el rendiment del teu negoci amb la imatge audiovisual. 

Edició de vídeos.
• Elevator pitch.
• Tendències i estratègies en comunicació i màrqueting online.
• Turisme sènior i inclusiu.

 » Cooperació amb la Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de 
Turisme en l’organització de determinats tallers formatius a mida pel sector 
turístic gironí mitjançant  EURECAT. 

 » Continuarem amb el conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària 
“CaixaBank”, d’ajut econòmic per al programa de formació Turisme 360° del 
Patronat.
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4. Organització  
i gestió
4.1. Oficina de Turisme de 
l’Aeroport de Girona-Costa Brava
A causa de l’afectació que el sector turístic està patint amb motiu de la COVID-19, l’Ofi-
cina d’Informació Turística de l’Aeroport de Girona-Costa Brava, la gestió de la qual el 
Patronat comparteix amb la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, 
s’ha tancat temporalment durant el primer trimestre de l’any per la inoperativitat de 
vols comercials a l’aeroport gironí. Els tècnics s’han traslladat a les oficines del Patronat 
per donar suport als departaments de Màrqueting i Premsa. 

Es preveu la represa de l’activitat a finals de març de 2021 i, en conseqüència, la reincor-
poració de les treballadores i la recuperació de les seves tasques habituals:

 » Atenció presencial, telemàtica i telefònica als passatgers i usuaris.

 » Gestió en la devolució del Taxfree.

 » Venda de productes turístics.

 » Reserves d’allotjament.

 » Gestió del material documental.

 » Recull de dades estadístiques.

També es continuaran contractant els treballs de manteniment del sistema de gestió de 
qualitat de l’oficina amb la realització d’una auditoria interna de comprovació de la im-
plementació dels requisits establerts per la Norma UNE-ISO 14785, prevista a l’auditoria 
de renovació de la Q de qualitat turística que atorga l’Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE).
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4.2. Comunicació corporativa  
i premsa
Organització de rodes de premsa —telemàtiques i presencials— d’activitats organitza-
des directament per la institució. Les més remarcables són:

 » Presentació del balanç d’activitat 2020 i del PAO 2021 als mitjans de 
comunicació de la demarcació de Girona, a Girona.

 » Presentació de l’oferta turística de les destinacions Costa Brava i Pirineu 
de Girona en l’era post-COVID-19 a Tolosa de Llenguadoc, Montpeller i Lió, 
França.

 » Presentació del festival Vívid 2021, a Girona.

 » Presentació de l’Assemblea General de Medcruise 2020.

 » Presentació i balanç de la temporada turística d’estiu 2021 a la demarcació 
de Girona, a Girona.

 » Presentació del Som Cultura 2021, a Girona.

 » Presentació de la Temporada d’hivern al Pirineu de Girona 2021-2022.

 » Presentacions d’estudis estadístics i informes d’impacte econòmic 
encarregats per l’entitat, a Girona.

 » Participació i col·laboració en presentacions a mitjans de comunicació 
organitzades per altres entitats i empreses amb les quals el Patronat té un 
paper de patrocinador principal o destacat. Les més importants són:

• MIC Football i Bàsquet 2021
• V Sea Otter Europe Costa Brava Girona Bike Show
• Temporada Alta

 » Suport a l’organització de presentacions a la premsa de novetats turístiques 
que sorgeixin durant l’exercici.

 » Suport a presentacions del projecte de la candidatura de la Costa Brava com 
a Reserva de la Biosfera per al 2021.

 » Planificació, organització i gestió de viatges de premsa genèrics que tenen 
lloc al territori durant l’any a petició de les oficines espanyoles de turisme, 
l’Agència Catalana de Turisme i els Centres de Promoció Turística, i també 
de consells comarcals i patronats de turisme municipals, a banda dels que 
generi directament la mateixa entitat.

 » Distribució regular del butlletí professional electrònic del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, adreçat a professionals del sector turístic català, 
espanyol i internacional.

 » Elaboració de materials específics per a premsa: dossier de premsa de la 
Costa Brava 2021, dossier de premsa del Pirineu de Girona 2021 i document 
de novetats de l’oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona 2021.
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 » Gestió i millores en la usabilitat de la Sala de Premsa digital del Patronat, 
destinada a periodistes i creadors de continguts.

 » Gestió i manteniment del web dels Premis G!

 » Publicació i convocatòria de les bases dels Premis G! de comunicació 
turística 2021.

 » Escolta i anàlisi regular de les notícies nacionals i internacionals que puguin 
afectar la  destinació Costa Brava i Pirineu de Girona, així com de l’entitat, 
emprant una nova plataforma de seguiment de mitjans i monitorització, 
i també amb el suport dels centres de promoció turística de Catalunya a 
l’estranger.

 » Generació de continguts informatius —corporatius i comercials— per 
facilitar la feina dels mitjans de comunicació, i atenció i gestió de peticions 
d’entrevistes.

 » Manteniment de reunions periòdiques de coordinació de la comunicació 
amb els responsables de comunicació de l’Agència Catalana de Turisme, 
dels consells comarcals i dels ajuntaments turístics gironins.

4.3. Premis G! 2020
Els Premis G! de Turisme de les Comarques de Girona van ser concebuts fa quinze anys 
per reconèixer i premiar la trajectòria professional i empresarial dels representants tu-
rístics gironins, amb els premis honorífics Josep Pujol i Aulí i Xiquet Sabater; amb els 
premis especials Jordi Comas i Matamala i Juli Soler i Lobo; amb els Premis G! de comu-
nicació turística, per estimular la difusió dels recursos i els atractius turístics a través del 
concurs periodístic, i amb el Premi Yvette Barbaza, per incentivar la recerca turística.  

Els Premis G! són un esdeveniment que cada any reuneix, durant la cerimònia públi-
ca de lliurament, nombroses autoritats, representants del sector turístic i mitjans de 
comunicació.

La data de celebració de la gala dels Premis G! 2020 es programa per a la primavera de 
2021, valorant el context i la situació de la pandèmia.
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5. Cooperació 
estratègica
Des del Patronat de Turisme, es continuarà portant a terme diferents col·laboracions 
amb entitats i institucions del territori, per tal d’impulsar projectes comuns amb altres 
actors per a una millor eficiència en la promoció del turisme a la Costa Brava, Pirineu de 
Girona i Catalunya.

En aquesta línia seguirem treballant coordinats amb:

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Amb el nou Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya (SIMTC), on treballa-
rem de manera coordinada juntament amb els altres patronats de turisme de les dipu-
tacions provincials, l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme, per 
tal de compartir objectius estratègics i accions conjuntes.

Es continuarà treballant el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2018-2022, que mar-
ca els reptes per 4 anys en estratègia de la promoció turística de Catalunya a l’exterior, 
amb l’objectiu de posicionar Catalunya com una de les millors destinacions turístiques 
del món, aplicant l’estratègia de creixement responsable i sostenible. 

PROGRAMA PIRINEUS

Amb l’objectiu de promocionar els Pirineus de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona forma part del programa Pirineus, des del que elaborem i executem de 
manera consensuada un programa d’accions conjuntament amb l’Agència Catalana de 
Turisme, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Diputació de Barcelona, 
Torisme Val d’Aran, IDAPA, Turisme de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat.d¡3

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE CATALUNYA / EURECAT

El Tourism Data System (TDS) és una eina desenvolupada pel Parc Científic i Tecnològic 
de Turisme i Oci de Catalunya, un sistema d’informació únic de referència per valorar 
l’ocupació turística, adreçat a les destinacions i als allotjaments turístics per facilitar la 
presa de decisions. 

El Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, fusionat des de principis del 
2019 amb EURECAT, impulsa la competitivitat de les destinacions i de les empreses tu-
rístiques a través dels serveis d’innovació turística, centrats en la promoció de l’aplicació 
de tecnologies, intel·ligència de mercats i sistemes d’informació en l’àmbit del turisme, 
l’oci i altres activitats.
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La importància que el sector de l’allotjament turístic gironí contribueixi al treball res-
ponent els qüestionaris d’ocupació turística és clau per afavorir la presa de decisions i 
realitzar una estratègia de promoció amb més èxit, no només en clau de destinació, sinó 
també en benefici dels mateixos establiments col·laboradors.

FACULTAT DE TURISME DE LA UdG

Estarem oberts a acords de col·laboració amb la Facultat de Turisme de la Universitat de 
Girona. Aquestes col·laboracions són importants per l’alta qualitat d’ensenyament i la 
investigació d’aquesta facultat.

El Patronat prioritzarà els estudiants de la Facultat de Turisme de la UdG, en els seus 
estudis i màsters, per incorporar-los en pràctiques al Patronat.
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