
Punts d'Informació Turística
PROGRAMA

TALLERS I  CÀPSULES AUTOCONSUMIBLES ON-LINE 2022

24 març- Maresme i Vallès Oriental
31 març- Garraf-Anoia-Alt Penedès
7 abril-Baix Llobregat- Vallès Occidental
21 abril-Bages-Moianès
28 d’abril-Osona-Berguedà
21 setembre "repesca" obert a tota la provincia

Dates taller destinació Punts d'Informació turística- Convalidables amb el
Compromís amb la Sostenibilitat Biosphere

Taller destinació PIT 2022 "La comunicació i comercialització turística de la sostenibilitat. Ho fem bé?"
(Convalidable Compromís amb la Sostenibilitat Biosphere)

 Sessió  de 2 hores en format virtual on es posaran sobre la taula els elements claus de competitivitat  de la
comunicació de la sostenibilitat.
Continguts de la sessió:
• Perquè és important comunicar la sostenibilitat?.
• Noves pautes i tendències de consum turístic.
• Exemples de bones pràctiques de comunicació de la sostenibilitat.
• Sessió participativa per a l'autoavaluació de la comunicació de la sostenibilitat.

Taller destinació PIT 2022: Digitalització per a la Sostenibilitat del teu negoci turístic
(Convalidable Compromís amb la Sostenibilitat Biosphere) 
Sessió de 2 hores en format virtual.
El taller se centra a informar i recomanar instruments que ens ajudin a ser més sostenibles
a través de la digitalització del nostre negoci i la millora de l’experiència del client. Es
proposa la següent estructura
. Primera: Les TIC, imprescindibles pel desenvolupament del turisme sostenible.
L’autodiagnosi digital per a la sostenibilitat.
. Segona: solucions digitals bàsiques per a la sostenibilitat.
. Tercera: plataformes i eines que t’ajuden a millorar la gestió i l’experiència del nostre
visitant promovent la sostenibilitat
. Precs i preguntes

març - abril

setembre

càpsules disponibles a partir de maig, són autoconsumibles i la seva
durada és de menys d'una hora

Càpsula informativa d’Edició de fotos per a xarxes socials
a) Edició de fotos amb l’app d’Instagram
b) Edició de fotos amb altres aplicacions tipus Snapseed, Adobe Lightroom

Càpsula informativa d’enregistrament i edició de Vídeo Turístic
a) Com enregistrar correctament les imatges, formats i estructura del vídeo.
b) Com editar el vídeo amb CapCut que es gratuïta, desenvolupada pels creadors de Tiktok Com
enregistrar correctament

Càpsula informativa sobre Xarxes socials, Estratègia i generació de continguts
a) Qui és el nostre consumidor? b) Quines xarxes? c) Generació de contingut – Tipus de contingut
d) Qui genera el contingut e) Recursos gratuïts

Càpsula informativa sobre Whatsapp Business
a) Què és i per a que és útil per al nostre negoci?
b) Estratègia d’utilització

Neuromarkeing turísic o com connectar emocionalment amb el teu visitant.
La major part de les decisions que prenem en el nostre dia a dia no són racionals sinó emocionals. Com a
destinació, com a negoci turístic, hem connectat emocionalment amb el nostre client? Coneix com les
diferents eines que ens posa a l’abast la neurociència poden ajudar-nos a aconseguir-ho.

Estratègia i eines concretes per utilitzar la natura que tenim a prop per diferenciar la nostra
empresa i per ser més sostenibles en la nostra activitat turística.
Si coneixem i posem en valor els elements naturals que tenim en el nostre entorn, disposarem d'eines útils per
la nostra estratègia turística, des de la creació de producte fins a la comercialització passant per la comunicació
i promoció. L'entorn i els seus elements naturals ens poden singularitzar i fer-nos més atractius a la vegada que
milloraran la sostenibilitat de la nostra empresa/entitat/destinació.

*Tallers: prèvia inscripció amb cadascuna de les vostres comarques i càpsules: sol·licitant
a les vostres referents comarcals la/les que preferiu.

Com reprogramar el teu mindset i passar a l'acció 
 Tota acció s ́associa a un resultat. Tot resultat implica un grau de satisfacció/ insatisfacció. Vols aprofitar el moment?
Res serà com abans.
Ambaixadors de marca. La Comunicació P2P 
Un 90% confia en recomanacions de persones afins (segons Nielsen). Qui són els ambaixadors de marca? 
Storytelling amb ànima 
Què tenen les històries que tant ens atrapen? Què passa al nostre cervell quan ens expliquen una història?  Sempre
que puguis, explica’t amb una història.

Com comunicar el Turisme Sostenible al teu visitant? Model de les 4 esferes. 
Els tips claus per ser més efectius en la comunicació del turisme sostenible i responsable, basat en saber de què
manera podem influir en el canvi d’actituds i comportaments. 

L'oferta de càpsules autoconsumibles del 2021 també estarà disponible al maig

l'horari sempre serà a les
10:00h


