
pEr A
Actors del sector turístic oberts al canvi 
amb vocació de millora permanent i 
sensibilitat per a la innovació.

QuAn
10 i 11 de novembre 2014, de 16 a 20 hores  

on
A l’Aula Magna de la Facultat de Turisme i 
Geografi a de la URV 
C. Joanot Martorell, 15.  Vila-seca 

inSCripCionS
meritxell.fuguet@pct-turisme.cat
977 394 868 
Formulari : www.pct-turisme.cat/cat/
contacte.php  

Desxifrant l’ADn 
del turista: 
el màrqueting 
del signifi cat

El consumidor del segle XXI vol 
quelcom més que ser seduït, 
espera connectar els seus 
valors amb els de la destinació 
per decidir la seva compra, 
experimentar-la i compartir-la. 

Per això ens cal una nova mirada, 
més enllà de les necessitats del 
turista, orientada als seus valors 
culturals, percepcions, signifi cats 
i emocions. 

En aquest seminari treballarem 
noves formes de llegir el 
turista a partir dels paràmetres 
motivacionals actuals. 

10/11 de novembre



Segueix-nos

 www.linkedin.com/company/parc-cient-fic-i-tecnol-gic-de-turisme-i-oci

 www.facebook.com/pctturismeioci

 @PCT_Turismo 

 www.pct-turisme.cat

10 de novembre

11 de novembre

Octavi Bono 
Gerent del 
Patronat de 
TurismeDiputació
deTarragona

Màrqueting del significat
Jordi Calabuig

Responsable
del LAB-IIT del 
ParcCientífici
Tecnològicde
TurismeiOci

Mònica Carbonell
Fundadorai
directora de 
Sodabites. 
Brand Innovation 
ManageriTrend
Analyst

Berta Segura
Directorade
DMentes:
consultoria
d’innovació,
creativitat i 

coolhunting.Analistade
tendènciesiconnectora
social

Cultural Branding. 
Com crear una marca de valor per al teu públic?
El cas de Moritz

Anàlisi de tendències i consumer insight clau en el turisme
Dinàmica participativa
Model Trend-Canvas

ElCulturalBrandingaportalafórmula
perdefinirunamoléculademarca
méshumanacombinantelsvalorsde
marca,lamissiód’impacte,il’estilde
vidaivalorsdeltarget.Començarem
empatitzantambelsnousvalors
decontextdelconsumidor,per
construirunaCulturalBranddela
màd’unreferentd’èxitcomésMoritz.
Elsingredients:impactepositiu,
autenticitat,capacitatperinspirari
empatia.  

Lacreativitatidetectarelsconsumer
insightsónclauperliderarelmercat.
Enscentraremenunenfocament
novedóspermirarlarealitatidescobrir
lesnecessitatslatentsiinconscients
delconsumidor.Unviatgeestimulant
enelqueposaremenpràcticael
modeld’emprenedoriaTrend-Canvas,
perentendrelestendènciesactualsi
traduir-lesenoportunitatsdenegoci.

15’  |  El priMEr ESTíMul 3h.  |  FoCuS prinCipAl

2,5h.  |  FoCuS prinCipAl

30’  |  ConCEpTES BàSiCS

Deconstruint la Costa Daurada 
a través de la mirada dels 
turistes
una nova metodologia
Alícia Orellana

Responsablede
l’ObservatoridelParc
CientíficiTecnològic
deTurismeiOci

Taula de reflexió
Salvador Anton Clavé

Directorcientífic
delParcCientífic
iTecnològicde
TurismeiOci

Alícia Orellana
Responsabledel’Observatori
delPCTdeTurismeiOci
Berta Segura
DirectoradeDMentes

30’  |  unA ApliCACió

45’  |  CAp Al FuTur


