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Pirineu i Priorat 







Aprenem 
 

Receptiu 

Emissor 



Recursos 



Un punt de partida: 
                         Tren dels llacs 



2011: comencem a inventar… 



2012: productes únics 



2010: turisme responsable 

• potenciar el desenvolupament d'una zona amb 
poques alternatives econòmiques 

 

 crear els productes turístics com a complement i no 
substitució d'altres activitats econòmiques 

 

 promocionar el coneixement de la cultura i 
productes locals 

 

 utilitzar el transport públic en part dels productes 

 

 conscienciar la població local del valor del seu 
patrimoni 

 



Un bon equip 



Una bona col·laboració 



 

Premi Medi Ambient de 

la Generalitat 2015  

en la categoria, 

Iniciatives singulars de 

protecció i millora del 

medi ambient, pel 

desenvolupament de 

la iniciativa “El Cinquè 

Llac, senderisme 

responsable al Pirineu 

de Lleida”. 
 

2013: Marques de pastor 



2013: senderisme 



2014: Vall de Boí 



 



  



Què és un DMC ? 

El DMC proporciona: 

• Als visitants: coneixement, experiència i recursos de la destinació 

•  A les empreses locals: actua com una extensió d’altres empreses turístiques o no 

turístiques 

 

El DMC (Destination Management Company) ofereix tot de serveis logístics en el seu destí; 

transport, allotjament, restaurants, activitats, excursions i molts altres serveis així com la seva pròpia 

coordinació i la recepció de visitants 

 

El DMC ajuda en la superació de les barreres de l'idioma 

 

El DMC ha de ser algú en qui poder relacionar-se i confiar tant a nivell creatiu com professional. 

Sovint és capaç d'oferir tarifes preferencials basades en el poder de compra que té amb els seus 

proveïdors preferits. 

 
El DMC, generant productes o paquets turístics, aporta una divulgació suplementària de la 

destinació a la que ja fan institucions pròpies de promoció com patronats de turismes, consells 

comarcals etc. i arriba on és difícil que ho facin els petits proveïdors turístics.  



Després de la idea.... 

 Quin turista ? Quin producte. 

 Varietat en els elements 

 Coherència, per ex. en els desplaçaments 

 Seqüència temporal 

 Selecció de proveïdors 

 Preu adequat 

 Promoció i comercialització 

 Insistència i paciència 

 



Somiar les vacances... 



 Fires, mercat d’escapades... 

Expotren 

Saló del turisme i 

Esports de muntanya 

FITUR 



Workshops 

http://www.pallarsjussa.net/ca/noticies/diverses-empreses-i-el-consell-comarcal-del-pallars-jussa-participa-al-buy-catalunya
http://www.pallarsjussa.net/ca
http://www.pallarsjussa.net/sites/default/files/styles/lightbox_big/public/field/image/worhshop.jpg?itok=Y9rSQPhg
http://www.pallarsjussa.net/patrimoni-cultural/epicentre-centre-de-visitants-del-pallars-jussa
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/viu-la-natura/tren-dels-llacs
http://www.pallarsjussa.net/ca/node/2045
http://www.geomapa.cat/
http://www.pallarsjussa.net/ca/viu-la-natura/pedres-que-parlen-p-geoparc


Què aportem com a DMC ? 

 Disseny de producte 
 Negociació de preus 
 Cotització del producte 
 Selecció de canals 
 Promoció i comercialització 
 Gestió de reserves 
 Gestió comptable 
 Arbitratge entre proveïdors 
 Seguiment de clients 
 Accés a mercats nous 

 
 



Amb què ens trobem ? 

Proveïdors 

 Convèncer, convèncer, convèncer... 

 Problemes amb els horaris de visites 

 Sense política de preus, desorientació 

 Respostes lentes, cotitzacions incomplertes 

 Capacitat d'improvisació  

 Certa desconfiança en l’èxit 

 

Clients 

 Convenciment                        

 Estar al dia de tots els canals                                        

 Insistència 

 Estar preparats pel fracàs 

 





Hiking Europe--- Quins són els objectius? 
 

 Per identificar, valoritzar i posicionar internacionalment actius locals. 

 Per construir un consens estratègic amb tots els interessats 
identificats per a la realització d'una oferta sòlida i competitiva de 
serveis i productes per als turistes. 

 Per dissenyar i estructurar la xarxa transnacional de rutes de 
senderisme. 

 Per desenvolupar una estratègia promocional i comercial conjunta 

 Per explotar la xarxa europea de rutes, incloent el disseny de 
propostes integrades i personalitzades i paquets de vacances 

 Per millorar la capacitat professional de Petita Mitjana Empresa 
(PIME) i promoure la seva internacionalització. 

 Per millorar el marc institucional dedicat a donar suport a una 
indústria més competitiva. 



9 RECEPTIUS / DMC 
MY BEST ITALY 

   PARCO APPENNINO TURISMO TRAMITE AGENZIA OK BLU VIAGGI 

TREKKING ITALY BY PROMOAPPENNINO 

    DOMINIUM TRAVEL Croàcia 

WALKING & TALKING in Donegal 

   IRELAND BY BIKE CYCLING & WALKING HOLIDAYS in Ireland 

WALKING DONEGAL 

  EL BROGIT 

PIRINEU EMOCIÓ 

 

18 PAQUETS TURÍSTICS 
 
 
 
4 REGIONS D’EUROPA 
 

 



MOLTES GRÀCIES  !!!! 

 

 www.hikingeurope.net 

   

www.pirineuemocio.com 

info@pirineuemocio.com 

 

http://www.hikingeurope.net/
http://www.pirineuemocio.com/
mailto:info@pirineuemocio.com

