VII Jornada tècnica d’agroturisme

Les claus del mercat francès
per comercialitzar el turisme
rural català
Jornada tècnica de referència
LES AVELLANES I SANTA LINYA, 26 d’abril de 2017

Presentació
En aquesta setena edició de la jornada
tècnica d’agroturisme aprofundirem en
les oportunitats que ofereix per als
allotjaments rurals catalans el nostre
mercat internacional més proper, els
nostres veïns francesos.
En aquesta Jornada comptem amb
ponents experts que ens exposaran les
característiques essencials del mercat
francès i com hem de preparar els
nostres allotjaments per adaptar-nos a
les especificitats d’aquest tipus de clients
per donar-los una acollida que els resulti
inoblidable.
Les ponències fan especial incidència en
les
diverses
estratègies
de
comercialització que podem emprar per
incrementar el nombre de clients
francesos en els nostres allotjaments.
A través de la taula rodona s’exposaran
les diverses accions promocionals que el
sector públic i el teixit associatiu posen a
l’abast dels propietaris dels allotjaments
rurals.

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, i Alimentació

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Il·lma. Sra. Lídia Ber, Alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya.
Il·lm. Sra. Concepció Cañadell, Presidenta del Consell Comarcal de la Noguera
Sr. Ferran de Noguera, Director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida.
9.45 h Booking, un canal de comercialització per als mercats internacionals
Sra. Vanessa Rotllant, Account Manager de Bookings Hispanica, SL.
10.15 h Les claus del mercat francès per al turisme rural català
Sra. Josefina Mariné, Directora de Tourisme de la Catalogne, oficina a París de
l’Agència Catalana de Turisme.
11.00 h Pausa-esmorzar (opcional)
11.30 h Nekatur, el turismo rural vasco y su promoción en el mercado francés
Sra. Idoia Ezkurdia, responsable de NEKATUR (Asociación de agroturismos y
casas rurales Euskadi)
12.15 h Peculiaritats del client francès i el Pla de Promoció 2017-2020 de Turalcat
Sra. Montserrat Coberó, directora dels Serveis Tècnics de TURALCAT.
12.45 h Taula Rodona: Estratègies públiques i associatives per promocionar el
turisme rural en el mercat francès
Modera: Sr. Ildefons Mateu, cap de l’Oficina Comarcal del DARP a la Noguera.
Sr. Patrick Torrent, Director executiu de l’Agència Catalana de Turisme.
Sr. Juli Alegre, Director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Sr. Anton Bundó, President de la Confederació del Turisme Rural i
l’Agroturisme de Catalunya.
Sra. Núria Ferrando, Presidenta de la Federació de Turisme Rural de Lleida.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Il·lma. Sra. Lídia Ber, alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya.
Il·lm. Sr. Gerard Sabarich, Vicepresident tercer de la Diputació de Lleida.
Sr. Ramon Alturo, Director Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Coneixement a Lleida.
Sr. Anton Bundó, President de Turalcat.
14.30 h Pausa – dinar (opcional)

Ajuntament de les Avellanes
i Santa Linya

17.00 h Visita al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

Lloc de realització
Col·laboració

Sala de Reunions. Ajuntament
Plaça Església, núm. 1
25612 – LES AVELLANES I SANTA LINYA

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament abans del 23 d’abril a través de
l’Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya (Tel.: 973 454 004 – A/e:
ajuntament@avellanes.ddl.net). El cost de l’esmorzar és de 3€ i el del dinar de 15€.
S’abonarà a l’inici de l’acte.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a Jornades del PATT
de RuralCat www.ruralcat.net/preinscripcionspatt.
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