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“ Viatjar és molt
més que veure
coses, és un
canvi profund i
permanent
en la forma
de veure la vida”.
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Pla d’actuació Costa Daurada

PRESENTACIÓ
Aquest 2017 ha estat un any per no oblidar, hem tingut un
gran exercici turístic amb fites com l’assoliment del milió
de passatgers a l’Aeroport de Reus però també amb fets
que voldríem no haver viscut. I si bé no han tingut gaire
impacte en el turisme quedaran en la nostra memòria
com a fets que no voldríem tornar a veure a casa nostra.
Vivim moments estranys com a país, que esperem, de
cara al proper exercici es resolguin, el turisme necessita
tranquil·litat i estabilitat.
Al 2018 veurem l’obertura de destinacions turístiques com
Egipte, Tunísia o Turquia que fins ara ens havien desviat
fluxos de demanda, veurem també els efectes del Brexit i
si incideix o no al mercat britànic.

També serà l’any dels Jocs del Mediterrani on la ciutat de
Tarragona i fins a 16 municipis de la demarcació acolliran
les diferents proves que durant 10 dies de competició
i amb la participació de fins a 26 països ens ajudaran a
donar a conèixer per la cobertura televisiva que tindran.
Continuarem treballant per a coordinar-nos amb els
actors públics i privats que estan vinculats al sector al
nostre territori. Seguirem amb les comissions de treball
que vam iniciar per tenir més contacte i comunicació amb
tots els que treballen els diferents productes del territori.
Volem que la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre siguin
les millors destinacions turístiques per a famílies de la
Mediterrània.

L’any 2018 també serà l’any del Turisme Cultural i les
nostres destinacions tenen molt a promocionar aquest
any, tenim 5 Patrimonis Mundials de la Humanitat
declarats per la Unesco, el conjunt arqueològic de
Tarraco, el Monestir de Poblet, les pintures Rupestres, els
Castellers i la Dieta Mediterrània.
Martí Carnicer i Vidal
President del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona
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Les actuacions del
Patronat de Turisme
es caracteritzen per
ser dutes a terme
mitjançant els
següents valors:

“Fem de la Costa
Daurada i les
Terres de l’Ebre
dues destinacions
desitjades”.

MISSIÓ

VISIÓ

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
gestiona i projecta la imatge de les destinacions Costa
Daurada i Terres de l’Ebre de forma coordinada amb el
conjunt d’actors públics i privats del sector turístic del
territori per afavorir una major competitivitat.

L’any 2019 el Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona serà punt de trobada i de referència per al
sector públic i privat de la Costa Daurada i les Terres
de l’Ebre amb voluntat de donar resposta a les seves
necessitats.
Tindrà una especial sensibilitat per la innovació aplicada
a les seves tasques i s’inspirarà en les pautes pròpies del
turisme responsable.
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COOPERACIÓ
Disposarà de mecanismes
per identificar i relacionarse amb els diferents
agents que operaran en
el sector, tant els nous
com els emergents,
liderant i col·laborant
habitualment amb ells
en el disseny, execució i
avaluació d’accions.
Aquesta estratègia
estarà orientada al treball
transversal i a la creació
de sinergies que permetin
la màxima eficàcia en les
actuacions.

INNOVACIÓ
Disposarà de mecanismes
que permetran generar
noves actuacions, nous
productes i serveis així
com recrear els existents
a partir de l’aparició
o provisió de noves
variables en l’entorn
territorial, demogràfic
i social amb confiança
en la nostra capacitat
d’adaptació.
EQUILIBRI
Les polítiques i actuacions
desplegades pel Patronat
de Turisme abastaran
tot el territori, prestant
atenció i equilibrant el seu
desplegament en funció
de les diferents realitats,
necessitats i potencialitats,
integrant-les en una visió
de conjunt.

TRANSVERSALITAT
Interpretarà les
interconnexions plurals
que propicia el turisme
amb d’altres sectors i
agents per tal de detectar
oportunitats i generar
sinergies.
MILLORA
Desplegarà un sistema
de gestió integrat en
el model EFQM que li
permeti treballar en la
millora assegurant els
resultats esperats.
ÈTICA
Amb ètica i transparència
en totes les actuacions
que des del Patronat
es desenvolupen i es
porten a terme generant
confiança.
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Amb l’ànim d’avançar
en la coordinació i
l’eficiència el disseny
d’aquest pla d’actuació es
tenen en compte altres
documents dels quals
disposa el sector turístic
del país, com és el Pla de
Màrqueting de Catalunya.
Aquest document planteja
nous reptes que anem
incorporant també dins
del nostre Pla d’Actuació.
Algunes de les claus del
Pla són l’enfocament cap
a la demanda. Treballar
pensant en el client final
ens ha d’inspirar per tal
de definir les nostres
accions a desenvolupar.
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L’increment de les accions
de màrqueting on-line on,
cada cop més, hem de
dirigir els nostres esforços.
Sense deixar de banda,
de moment, les accions
off-line.
Treballar amb orientació
cap als resultats, cal
començar a mesurar i
valorar les accions en
funció dels resultats
que assolim i deixar les
accions que siguin massa
generalistes o que no es
puguin mesurar.
Incrementar les
col·laboracions públiques
i privades per tal de

millorar la coordinació
però sobretot acordar les
accions de màrqueting
amb el sector privat.
Treballar per la fidelització
del turista i fer de la
retenció un repte en
si mateix. No només
cercar nous mercats sinó
treballar per millorar
l’experiència a casa nostra
així com la satisfacció del
turista. Objectius com
la desestacionalització,
la descentralització de
l’activitat, l’increment de
la despesa del turista
i la diferenciació de la
destinació estan presents
de forma constant
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PLA DE MÀRQUETING DE CATALUNYA
en l’esperit del Pla de
Màrqueting de l’Agència
Catalana de Turisme.
Fer de la innovació
la nostra manera de
treballar.
La majoria d’aquests
principis inspiradors ja
els tenim incorporats
en la manera de fer del
Patronat de Turisme de la
Diputació però ara encara
amb més raó han de
formar part del nostre dia
a dia per tal d’aconseguir
que la marca Catalunya
sigui més poderosa i ens
representi millor a tots.
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A

MILLORAR I
INCREMENTAR EL
CONEIXEMENT DE
LA MARCA COSTA
DAURADA COM A
DESTINACIÓ DE
TURISME FAMILIAR,
IMPULSANT DE
MANERA ESPECIAL
ELS PRODUCTES
VINCULATS ALS
ATRIBUTS DE
MARCA.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
La Llei de Turisme
(13/2002) determina
al seu article 71 les
competències de les
Diputacions en aquesta
matèria. De forma
destacada entre aquestes
competències es cita la
promoció de les marques
i dels recursos turístics
dels corresponents àmbits
territorials. Aquesta
promoció es reclama de
manera coordinada amb
els actors públics i privats.
La Costa Daurada es
caracteritza per ser un
espai turístic molt variat i
plural tant en el seu litoral
com en el seu interior. Per
una adequada gestió de
la marca cal concentrar

els atributs de la mateixa
per afavorir un millor
posicionament, una més
alta diferenciació i un
major reconeixement per
part de la demanda. Els
atributs bàsics a partir
dels que caldrà desplegar
el gruix de l’estratègia de
comunicació són:
• La Costa Daurada és una
destinació que ofereix al
mercat un litoral dinàmic
i clarament orientat al
segment de les famílies
amb nens.
• La Costa Daurada
ofereix una oferta d’oci
única i sofisticada a la
Mediterrània de la mà
de PortAventura World.

• La Costa Daurada
disposa d’un ampli
patrimoni material que
adquireix la màxima
dimensió amb la Tarraco
Romana, el Monestir
de Poblet dins la Ruta
del Cister i les Pintures
Rupestres de Rojals i
un destacat patrimoni
immaterial com els
Castells o la Dieta
Mediterrània.
• L’interior de la Costa
Daurada ofereix un
paisatge on el món del
vi i la seva producció
adquireixen una
notorietat única.

projectar una imatge
coherent i de manera
continuada en el temps.
El fet que hi hagi una
especial atenció a aquest
atributs no impedeix que
de manera ordenada
s’incorporin al cartipàs de
serveis altres productes o
realitats turístiques.
L’impuls de la marca
Costa Daurada es farà
acompanyant també una
estratègia compartida
amb l’Agència Catalana
de Turisme i les directrius
que es deriven del Pla de
Màrqueting de Catalunya.

El Patronat haurà de saber
conjugar adequadament
aquests atributs per
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COL·LABORAR
AMB EL SECTOR
PÚBLIC I PRIVAT
FOMENTANT MÉS
ESPAIS DE RELACIÓ
PER A POTENCIAR
NOUS PRODUCTES
I CONSOLIDAR
ELS MERCATS
ESTRATÈGICS DE LA
COSTA DAURADA.
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Els estatuts del
Patronat preveuen un
sistema de govern a
través de la tasca dels
Consells de Marca i
del Consell Rector.
Aquesta arquitectura
organitzativa és vàlida
però se’n pot treure més
profit si de forma adient
es fa evolucionar.
Ens proposem afrontar
la presa de decisions
col·lectives o, com a
mínim, l’orientació per la
decisió des d’una nova
perspectiva en la que
hi podran participar, a
més, aquells actors que
en cada cas siguin els
veritables subjectes de
la decisió. Aquesta és
una premissa per assolir
una millor governança.

Els estatuts també
preveuen articular
comissions de treball
de caràcter temàtic
i/o sectorial que el
Patronat anomena
“Espais de Millora”.
Aquesta oportunitat
s’ha desenvolupat fins la
data de manera formal,
amb els productes
de Golf, Cicloturisme,
Enogastronomia i del
Turisme d’Art i Cultura.
Cal establir un nombre
limitat de comissions
per tal que permeti la
seva adequada gestió,
que representin una
potencialitat certa i que
no carreguin en excés
l’activitat del Patronat.

Així mateix i en l’espai de
relació amb altres àrees
de negoci, destaquem la
nostra participació activa
en la Taula Estratègica de
l’Aeroport, la Comissió de
Creuers, la Comissió per
a la Gestió de l’Impost
d’Estades Turístiques
i el Costa Daurada
Convention Bureau.
Pel que fa a mercats
es tindrà una especial
atenció amb Catalunya,
França, Regne Unit
i Irlanda, Països
Escandinaus, Alemanya,
Benelux, Àustria, Suïssa,
Rússia, Ucraïna i Polònia.
Respecte al mercat estatal
s’estarà atent a l’evolució
de la conjuntura durant el
primer trimestre de l’any.
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INTENSIFICAR
L’EXERCICI
D’INNOVACIÓ
EN LES EINES I
INSTRUMENTS
AL SERVEI DE LA
DIFUSIÓ DE LA
COSTA DAURADA,
DESPLEGANT UN
VENTALL PLURAL
ATENENT A LA
NATURA DELS
PRODUCTES I
MERCATS AMB
UNA ESPECIAL
SENSIBILITAT PER
L’ENTORN ON-LINE.
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Mantenir una actitud
proactiva envers la
innovació i treballar
perquè capil·laritzi en el
sector. Els actors públics i
privats del sector han de
tenir la mateixa actitud.
Activar eines que estiguin
ubicades al voltant de
tot el procés de compra i
experiència per part del

D

consumidor: inspiració,
planificació, comparació,
reserva i accions per
compartir l’experiència.
Aprofitar les tendències
creixents de compra
no intermediada en els
mercats on aquest hàbit
sigui rellevant.

POSAR AL SERVEI
DEL TURISME LES
INFRAESTRUCTURES.

Desenvolupar estratègies
que integrin la difusió i la
participació del client, tot
afavorint la seva pròpia
creació de continguts,
en un context descriptiu
d’emocions.
Utilitzar adequadament
i de manera ponderada
els mitjans tradicionals
com a mitjà de promoció.
Aprofundir en la revisió de
les eines tradicionals de
caràcter més convencional
per afavorir una aplicació
més eficient dels recursos.
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L’accessibilitat a la
destinació i la mobilitat
en el seu interior són
factors clau al servei
de la competitivitat. El
Patronat, sempre atenent
al marc competencial
que té assignat, farà una
especial atenció al valor
de les infraestructures i al
seu aprofitament turístic.

Pla d’actuació Costa Daurada

C

La tecnologia és un
dels principals vectors
de canvi a la indústria
turística i s’ha d’entendre
com un dels actius al
servei de l’increment
de la competitivitat.
Fer especial incidència
en les noves eines per
la promoció turística i
dedicar atenció a la seva
evolució. Evolucionar
l’estratègia global al
voltant de les eines online tot intensificant la seva
utilització.

Afavorir una estratègia
de promoció de l’activitat
de l’Aeroport de Reus
de forma coordinada
amb el conjunt d’agents
implicats.
Establir mecanismes
d’impuls a l’activitat
creuerística al Port de
Tarragona, fent especial
atenció a l’operativa de
Costa Cruceros, que va
començar al juny de 2017
i incrementarà la seva
capacitat de cara a 2018.
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PROMOURE LA
GESTIÓ DEL
CONEIXEMENT
I PROJECTES
D’INTEL·LIGÈNCIA
AL SERVEI DEL
TURISME.
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Facilitar eines de
planificació a escala local
per a definir correctament
els objectius a assolir
així com els mitjans
necessaris per a ferho. Tal i com referencia
l’Organització Mundial
del Turisme, OMT
(2004:3), la planificació
turística és fonamental
per aconseguir l’èxit en el
desenvolupament, gestió
i domini de l’activitat.

Generar coneixement fent
un seguiment de l’activitat
turística i ampliant els
detalls sobre la demanda
per tal de proveir al sector
informació de valor per
a una millor presa de
decisions.
Mantenir una mirada
atenta al que passa
al nostre sector
desenvolupant projectes
d’intel·ligència incentivant
al sector per a que en
faci ús.
Desenvolupar un
PECT, un Projecte
d’Especialització i
Competitivitat Territorial,
emmarcat en la RIS3CAT
i en el programa operatiu
FEDER Catalunya 20142020, en l’àmbit de
Turisme de la Costa
Daurada i les Terres de
l’Ebre que contemplarà
tres operacions

relacionades amb
modalitats turístiques clau
de la seva actual dinàmica
turística (la platja, el
patrimoni i la cultura
del vi) i una operació
transversal centrada en
el desplegament d’un
sistema d’informació
útil per a la mesura,
avaluació, monitorització
i revisió de les operacions
a desenvolupar. Les tres
operacions sectorials
s’emmarcaran en un eix
comú d’especialització i
competitivitat de la Costa
Daurada i les Terres de
l’Ebre que tindrà com a
objectiu principal reforçar
el seu posicionament, la
competitivitat i la imatge
com a destinació de
turisme familiar.

Pla d’actuació Costa Daurada
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La relació del Patronat de
Turisme de la Diputació
de Tarragona i el Parc
Científic i Tecnològic
de Turisme i Oci té com
a objectiu principal
promoure un model que
permeti incrementar la
competitivitat, aconseguir
avantatges competitius
per al sector, promoure
el desenvolupament
tecnològic i la millora de
la productivitat.
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Aquest any s’han anticipat molt les reserves i tot i els
atemptats del mes d’agost l’activitat s’ha mantingut a
l’alça.
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EXERCICI TURÍSTIC 2017
En resum, un molt bon exercici que ens planteja un
repte important, el de continuar diversificant mercats
i mantenir aquells que venien derivats del tancament
de destinacions com Turquia que l’any que ve té molt
bones perspectives.
De forma molt sintètica podríem dir que a la Costa
Daurada i a les Terres de l’Ebre s’han assolit un
total de 22.225.027 pernoctacions generades per
5.959.530 turistes. Aquest volum de pernoctacions
suposa un increment del 5% en relació a 2016.
L’Aeroport de Reus ha rebut 1.013.962 passatgers
procedents de Rússia, Bèlgica, Holanda, Alemanya,
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Polònia, Regne Unit i Irlanda, han operat 16
companyies aèries i ha suposat un creixement del
25% respecte a 2016.
Els mesos de juny i juliol van ser molt bons mentre
que a l’agost es van mantenir similars al 2016. Al
setembre vam tenir un altre repunt amb bones
dades. Pel que fa a l’octubre encara es manté
l’increment en el nombre de pernoctacions amb
un discret 2%, tot i que al 2016 el pont d’octubre
va caure en dimecres i no va afectar positivament,
aquest any tot i caure en dijous no ha estat suficient
per obtenir millors dades i el novembre també ha
mantingut bones dades i increments respecte a 2016.

Pel que fa al tipus d’allotjament el creixement ha
estat del 7% als hotels, el 4% als càmpings, el 2 % als
apartaments i el 7% als allotjaments de turisme rural.
Pel que fa a l’estada mitja en aquest període s’ha
mantingut, igual que al 2016, en els 3,7 dies.
Respecte a la demanda turística, es constata que
la franja de visitants tipus de la Costa Daurada se
situa en els adults d’entre 35 i 44 anys, estrangers,
que viatgen en família amb nens en vehicle propi.
Li han recomanat amics i/o parents principalment
i, en segon terme, ho ha conegut per internet. S’ha
organitzat el viatge per internet i ja ha estat més
vegades a la Costa Daurada. Ve per anar a la platja,
passejar, relaxar-se i descansar. Tarragona, Cambrils i
Salou han estat els municipis més visitats pels turistes
durant l’estiu, desprès de Barcelona.

Considera la Costa Daurada com una destinació que
transmet calma així com bonic, vacances, magnífic o
com diuen els de parla anglesa “good”. El seu grau
de satisfacció ha estat de 4,5 sobre 5.
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Pel que fa als mercats podríem parlar de tendència
a l’alça al mercat irlandès, holandès, alemany, italià i
rus que han tingut un creixement elevat pel que fa al
nombre de pernoctacions, els altres mercats també
mantenen creixements excepte el britànic que és
l’únic que decreix aquest 2017.

I aquest 2017 han augmentat la seva despesa mitjana
en “pocket money” per persona i viatge en 48€,
arribant quasi als 300€.

22.225.027

PERNOCTACIONS

5.959.530
TURISTES

35/44

MITJANA EDAT

3,7

DIES D’ESTADA
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OBJECTIUS OPERACIONALS
MILLORAR I
INCREMENTAR EL
CONEIXEMENT DE
LA MARCA COSTA
DAURADA COM A
DESTINACIÓ DE
TURISME FAMILIAR
IMPULSANT DE
MANERA ESPECIAL
ELS PRODUCTES
VINCULATS ALS
ATRIBUTS DE
MARCA:
• Desenvolupar el pla
anual de 50 viatges
de familiarització, de
premsa i operadors.
• Desenvolupar
una campanya
publicitària en suports
convencionals orientada
als mercats català
i basc. A l’exterior,
generar accions als
mercats francès,
britànic i irlandès. Així
mateix, en aquests
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mercats internacionals,
s’incorporarà el suport
d’una agència de
comunicació i relacions
públiques.

el material tingui una
coherència amb les
estratègies de promoció
de la destinació turística.

• Establir una línia de
suport específic per
accions al servei de
la promoció de les
destinacions amb Segell
de Turisme Familiar de la
Costa Daurada.

• Edició del catàleg de
24h/48h/72h on es
presentaran propostes
inspiracionals per
conèixer la Costa
Daurada de forma
transversal en productes
i territoris.

• Organitzar un blogtrip
específic per les
destinacions amb Segell
de Turisme Familiar
col·laborant amb
l’Agència Catalana de
Turisme.

• Edició del catàleg
d’experiències de la
Costa Daurada. Recull
d’experiències singulars,
diferents, creatives i
suggeridores de la Costa
Daurada.

• Participació a l’acció de
Britmums 2018.

• Coordinar les accions
conjuntes incloses
al Conveni Córner
d’Assistència a Fires
i Comunicació i
Màrqueting.

• Ordenar, racionalitzar
i editar una nova línia
de material gràfic del
Patronat per tal que tot

COL·LABORAR
AMB EL SECTOR
PÚBLIC I PRIVAT
FOMENTANT MÉS
ESPAIS DE RELACIÓ
PER POTENCIAR
NOUS PRODUCTES
I CONSOLIDAR
ELS MERCATS
ESTRATÈGICS DE LA
COSTA DAURADA:

• Desenvolupar
una campanya de
publicitat conjunta
amb l’Associació de
Càmpings.
• Desenvolupar el
programa de promoció
per l’Espai de Millora del
Golf :
||

• Desenvolupar
el pla anual de
fires i workshops
internacionals, estatals i
nacionals en el marc del
Conveni Córner.
• Organitzar el Workshop
In & Out d’excursions
Costa Daurada.
||

• Desenvolupar una
campanya conjunta amb
l’Estació Nàutica de la
Costa Daurada.

||

Desenvolupar
una campanya
publicitària en premsa
especialitzada en golf
en els mercats de
Noruega, Finlàndia,
Suècia, Bèlgica,
Àustria, Regne Unit,
Irlanda, República
Txeca, França i Suïssa.
Suport en
l’organització del Costa
Daurada Golf Festival.
Establir una línia de
suport i col·laboració
amb l’associació Costa

Daurada Destinació de
Golf i Pitch&Putt.
||

||

Organització de
famtrips i presstrips
especialitzats.
||

Contractació d’una
agència de relacions
públiques amb
representació als
mercats emissors més
importants.
Assistència a la fira
International Golf
Travel Market.

||

Establir acords de
co-màrqueting amb
la tour operació dels
mercats d’interès.

Àustria, Regne Unit,
Irlanda, República
Txeca, França i Suïssa.
||

||

Campanyes a les
xarxes socials de
Noruega, Finlàndia,
Suècia, Bèlgica,

Presència a la fira
especialitzada GO
Expo de Helsinki.

||

Editar nous
materials de
merxandatge
relacionats amb els
productes de golf.
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||

||

||

Assistència a fires i
workshops de producte.

||

Creació de continguts
propis i col·laboradors
externs.

||

||

Organitzar una acció de
benchmarking.

||

• Desenvolupar un
programa de promoció
per l’Espai de Millora
del Cicloturisme:
||

Prospecció de la fira
especialitzada London
Bike Show.

||

Organització d’1
famtrip i 1 presstrip
especialitzats.

||

Organitzar una acció
de benchmarking
internacional.

Assistència a
fòrums i accions de
benchmarking.
Participació al Taste of
Catalonia.

||
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Desenvolupar accions
coordinades al servei de
la difusió dels col·lectius
slowfood, Km0 i cuina
del territori.

||

Desenvolupar una
campanya de publicitat
inspiracional on-line
(amb presència a les
xarxes socials) i off-line
en canals especialitzats
en els mercats emissors
de referència.

||
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Desenvolupar
una estratègia de
promoció i suport a
la comercialització
específica per
l’enoturisme i
vehicular-la a través
de les associacions
enoturístiques del
Priorat i del Penedès.

||

Organització de
famtrips, presstrips,
blogtrips i instatrips.
Organitzar la
trobada internacional
Winelovers amb
bloguers rellevants.
Establir una línia de
suport al servei de la
difusió de la calçotada i
del xató.

||

Coordinar el projecte
de senyalització
específica de carretera.

||

Desenvolupar una
campanya de publicitat
on-line i off-line en
canals especialitzats,
principalment al
mercat britànic sense
oblidar d’altres mercats
emissors ( França,
Alemanya, Suïssa,
Holanda i Bèlgica ).

||

Revisió del material
gràfic específic.

||

Editar nous materials
de merxandatge
relacionats amb
els productes de
cicloturisme.

Pla d’actuació Costa Daurada

• Desenvolupar un
programa de promoció
de l’Espai de Millora de
l’Enogastronomia:

• Posada en marxa i
programa de promoció
de l’Espai de Millora del
Turisme d’Art i Cultura:
||

Desenvolupar dues
accions de promoció
amb l’objectiu de
posicionar la destinació
com a “Costa
Daurada, Patrimoni
de la Humanitat “.
Les accions tindran
lloc a les ciutats de
Londres i Eindhoven
(amb connexions
aèries) i aniran
dirigides a la premsa
i la intermediació
especialitzada.
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||

Col·laborar amb
l’Agència Catalana
de Turisme en
la presentació de
l’exposició sobre Miró a
Paris.

• Desenvolupar el
programa del Turisme
de reunions del Costa
Daurada Convention
Bureau:
||

Assistència al workshop
MIS Eventoplus.

||

Assistència al workshop
Connecta CCB.

||

Organització de
jornades de formació
pels membres.

||

Assistència a la fira
IBTM.

||

||
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Renovació del banc
d’imatges del Costa
Daurada Convention
Bureau.
Actualització del tríptic
CDCB-TCB.

||

Actualització de la
presentació de Costa
Daurada per productes
de reunions.

||

Organització d’1 famtrip
pel segment associatiu.

• Desenvolupar el
programa de gestió
de l’Impost d’Estades
Turístiques:
||

Establir una línia de
col·laboració per a
la gestió coordinada
de l’impost d’estades
turístiques amb la
Federació Empresarial
d’Hostaleria i Turisme
de Tarragona i els
agents públics i privats
implicats.

• Establir acords de comàrqueting amb la
touroperació en els
mercats de referència.
• Establir una línia de
suport per la Ruta del
Cister.

• Donar suport per
articular una proposta
intercomarcal per
dinamitzar el producte
de cultura Paisatge dels
Genis.
• Programa de promoció
amb l’Associació
d’Apartaments Turístics.
• Jornada pel
reconeixement i cohesió
del sector: Nit del Turisme.
• Col·laborar en
l’Organització del Jocs
Mediterranis 2018.
• Col·laborar i donar suport
a iniciatives i accions
envers a la promoció del
turisme sostenible i els
segells de reconeixement
internacional participant
de forma activa al
Fòrum permanent de la
candidatura de la Carta
Europea de Turisme
Sostenible del Parc
Natural del Montsant i
de les accions que se’n
derivin.

INTENSIFICAR
L’EXERCICI
D’INNOVACIÓ
EN LES EINES I
INSTRUMENTS
AL SERVEI DE LA
DIFUSIÓ DE LA
COSTA DAURADA
DESPLEGANT UN
VENTALL PLURAL
ATENENT A LA
NATURA DELS
PRODUCTES I
MERCATS AMB
UNA ESPECIAL
SENSIBILITAT PER
L’ENTORN ON-LINE.

• Afavorir el
desenvolupament del
ral·li Catalunya - Costa
Daurada a la destinació.

amb els membres dels
blogs agrupats sota el
nom de Travel with Kids
Blogs.

• Desenvolupar una
estratègia de promoció
i difusió de marca a
Facebook, Twitter i
Instagram per tal de
potenciar el sentiment
de pertinença a la
marca dels agents
col·laboradors i
empreses del territori i
augmentar el nombre
de seguidors.

• Coordinar una
estratègia conjunta
amb els patronats
municipals de Turisme
per generar continguts
on-line de qualitat en
forma d’imatge, vídeos i
textos per tal de millorar
el posicionament de
marca.

• Desenvolupar una
campanya de difusió
on-line mitjançant
l’aprofitament d’algunes
de les principals
plataformes.

• Garantir la distribució
d’una agenda
d’activitats d’interès a
la Costa Daurada per
afavorir la difusió dels
esdeveniments de major
interès a la destinació.

• Desenvolupar les accions
establertes al Pla de
Màrqueting on-line.
• Col·laborar amb la nova
App especialitzada en
escalada de la Costa
Daurada.

• Campanya conjunta
amb els patronats
municipals de Turisme
de creació, difusió i
reedició de continguts
específics per les
famílies en col.laboració

• Generació de continguts
en col·laboració
amb els patronats
comarcals de Turisme
de la mà d’experts
de la destinació per
difondre a les xarxes
socials. Aquest experts
seran instagramers
considerats influencers,
preferiblement residents
a la Costa Daurada.
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PROMOURE LA
GESTIÓ DEL
CONEIXEMENT
I PROJECTES
D’INTEL·LIGÈNCIA
AL SERVEI DEL
TURISME.

INTERPRETAR
ADEQUADAMENT
EL VALOR
ESTRATÈGIC DE LES
INFRAESTRUCTURES I
POSAR-LES AL SERVEI
DEL TURISME.
• Programa Taula
Estratègica de Promoció
de l’Aeroport de Reus:
||
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Desplegar un conveni
de promoció amb
l’Aeroport de Reus a

través de la Taula de
Promoció Estratègica.
||

||

Desenvolupar un estudi
pel seguiment de
l’activitat xàrter i regular
a l’Aeroport de Reus
per l’orientació de les
estratègies a seguir.
Establir un mecanisme
de suport per traslladar
a les companyies
regulars i xàrter amb
l’ànim d’incentivar la

seva activitat a l’Aeroport
de Reus.
||

Assistència a les fires
especialitzades del
sector: Connect Aviation
i World Routes.

• Desplegar el conveni de
promoció del Port de
Tarragona a través de la
Comissió de Creuers:
||

Desplegar les accions de
promoció relacionades

amb la presentació de
l’operativa de Costa
Cruceros des del Port de
Tarragona 2018.
||

||

Col·laboració en
l’organització de
famtrips, prestrips i
blogtrips de producte.

• Elaborar 2 projectes
d’innovació dirigits
al sector turístic amb
la participació del
Laboratori d’Innovació.
• Definir 3 plans
estratègics a
nivell local per tal
de promoure el
desenvolupament de
producte.

• Elaboració de 24
informes quinzenals de
conjuntura, així com 2
perfils de demanda.
• Avaluació de l’impacte
econòmic del turisme
en la destinació.
• Donar suport a
l’Observatori d’Estudis
Turístics per tal de
garantir informació de
valor per l’orientació
de les estratègies.
• Desplegar el PECT en
l’àmbit de turisme a
la Costa Daurada i les
Terres de l’Ebre.

Presència compartida
amb l’Autoritat Portuària
a la fira Seatrade de
Miami.
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PROGRAMA DE FIRES
En els darrers anys s’ha consolidat el programa Córner
de fires mantenint només la participació en aquells
certàmens en els que es fa evident l’aprofitament dels
mateixos. De forma complementària s’ha demanat
a l’equip del Patronat que activi altres instruments
per accedir als mercats en els quals es desestima la
participació directa en una fira.
Així mateix i atenent a les recomanacions i peticions dels
nostres socis s’ha inclòs una proposta referent a gestió
interna i compartida d’atenció al taulell que vetllarà
pel compromís i la correcta atenció dels Córner. La
proposta es concreta en disposar d’un equip extern de
col·laboradors locals (de cada país) que donarà suport
en l’atenció al públic i que té com a objectius principals
minimitzar els costos de participació individual i alliberar
als patronats de l’obligació d’atendre el taulell.
Així mateix, s’incorporarà un protocol per a les
presentacions a les fires per part dels patronats i/o
oficines de Turisme que establirà un sistema de treball
més ordenat i eficaç. Per tal de reservar la presència
a fires caldrà enviar la sol·licitud de participació al
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona dins
els terminis establerts en l’acord marc del Córner per
assistència a fires.

28

La participació serà, doncs:
A nivell nacional:
B-TRAVEL 		
IBTM (CDCB)
World Routes

20 al 22 d’abril 		
27 al 29 de novembre
22 al 24 d’abril

Barcelona
Barcelona
Bilbao

A nivell estatal:
FITUR
NAVARTUR

17 al 21 de gener
23 al 25 de febrer

Madrid
Pamplona

A nivell internacional:
VAKANTIEBEURS
ITB
Seatrade Cruise Shipping
MITT
WORLD TRAVEL MARKET
IGTM
GO EXPO

09 al 14 de gener 		
07 a l’11 de març
05 al 08 de març
13 al 15 de març
05 al 07 de novembre
15 al 18 d’octubre
02 al 04 de març

Utrecht
Berlín
Miami
Moscou
Londres
Ljubljana
Helsinki

De forma complementària es portaran a terme presentacions i promocions a:
Barcelona
Octubre 		
* Mostra de Vins i Caves
Barcelona
A determinar
* Benvinguts a pagès
Barcelona
4 al 6 de maig
* Mercat d’Escapades
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PLA D’AJUTS
Adreçat a ajuntaments, oficines i patronats de Turisme. La distribució d’aquests
ajuts persegueix reforçar les accions dels propis patronats i ajuntaments i, alhora,
contribuir a l’execució dels objectius del Patronat.

Aquesta proposta
s’adreça al col·lectiu
d’ajuntaments amb una
dimensió més reduïda o
amb algunes limitacions
pressupostàries i que
tenen el desig d’afrontar
el que per a ells és
una activitat incipient,
el Turisme. El nostre
Patronat vol posar al
seu abast el següents
serveis:

• Inventari de recursos.
• Establiment de la
potencialitat turística.
• Anàlisi de la demanda.
• Definició de les
estratègies d’actuació.

Pla d’actuació Costa Daurada

SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL EN TURISME
Els costos de la
realització d’aquests
estudis es compartiran
amb el nostre Patronat,
en una proporció
determinada pel
volum de població
segons l’establert a les
ordenances fiscals de la
Diputació de Tarragona.

• Estructuració de l’oferta
turística.
• Creació de productes
turístics.
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Els ajuts han de revertir també en accions que promoguin l’extensió d’una
imatge homogènia de marca amb el detall i la diferenciació de cadascun dels
productes de la nostra zona.
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El Patronat de Turisme
de la Diputació de
Tarragona seguirà
oferint als patronats
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municipals de Turisme/
oficines de Turisme /
ajuntaments que ho
sol·licitin, la realització
d’un reportatge
fotogràfic professional
per la creació i/o
actualització del seu
propi banc d’imatges.
El servei inclourà la
realització d’un paquet
de 25 fotografies en
total.

L’objectiu final d’aquest
servei és doble: per
un costat facilitar als
patronats municipals
de Turisme/ oficines de
Turisme /ajuntaments
l’accés als serveis d’un
material fotogràfic
professional i de qualitat
que els proporcioni
un material gràfic
actualitzat i d’una
determinada qualitat
i, per altra banda, que

Pla d’actuació Costa Daurada

Creació d’una línia d’ajuts específica pel foment de
les activitats de promoció i difusió dels Productes
Locals de Qualitat, entenent com a tals aquells que
tinguin distintiu de qualitat reconegut i/o un valor
afegit per la seva singularitat, tradició o procés de
producció. També pel suport a les activitats firals i
mostres amb un àmbit d’influència local, nacional
o internacional que tinguin una importància
econòmica notable en la realitat productiva del
municipi.

SERVEI BANC D’IMATGES
El Patronat de Turisme
de la Diputació de
Tarragona va encetar
fa 12 anys el servei del
banc d’imatges per als
patronats municipals
de Turisme, oficines de
Turisme i ajuntaments
de la Costa Daurada.
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PRODUCTES
LOCALS DE
QUALITAT

aquest material pugui
ser utilitzat pel Patronat
de Turisme de la
Diputació en accions de
promoció conjunta amb
els municipis com és el
cas de fires, promocions,
opuscles, etc.
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Durant l’any 2017 la Costa Daurada va participar en 16 fires,
9 de les quals sota el model Córner on van participar-hi 24
entitats del territori. Va visitar 1 fira del continent americà,
6 fires del continent europeu, 3 fires de l’Estat Espanyol, 3
catalanes i 3 mostres al carrer.
Durant l’any es van realitzar 42 viatges de familiarització,
26 viatges de premsa, 10 workshops, 18 blogtrips, 5
promocions i 18 accions d’un altre tipus. Van visitar la
Costa Daurada 121 periodistes especialitzats en Turisme
i 3.005 professionals del sector turístic entre agents de
viatges, operadors turístics i organitzadors professionals de
congressos.
Durant el 2017 es van establir 9 acords de co-màrqueting
programats conjuntament amb els principals operadors
turístics de diferents mercats i productes, amb l’ànim de
reforçar les accions de suport a la comercialització dels
productes de la Costa Daurada.

atractiva i de fàcil lectura que aposta per les imatges potents
de la destinació i la comunicació de la seva especialització
en turisme familiar amb continguts de qualitat. Aquesta
nova web significa l’adaptació de la principal plataforma
d’informació turística de la destinació als requeriments i
funcionalitats d’actualitat per esdevenir una eina potent amb
millores en usabilitat i experiència de l’usuari, nou disseny
responsive que permet la correcta visualització en diferents
dispositius, l’optimització de continguts, etc.
Es va realitzar una campanya de publicitat al sud-oest de
França inclosa en el Conveni Córner coordinada des del
Patronat de Turisme de la Diputació i la participació de 9
socis del territori: els municipis de Calafell, Cambrils, Montroig del Camp, Roda de Berà, Salou, Torredembarra, El
Vendrell, Vila-seca i PortAventura World. La campanya va
estar activa del 20 de març al 9 d’abril. Va ser una campanya
multicanal, amb presència a:
||

La campanya de publicitat de Costa Daurada en premsa
escrita va comptar amb un total de 36 insercions dels
originals de la Costa Daurada, de 17 reportatges sobre la
destinació en premsa escrita especialitzada en Turisme i
viatges i de 3 especials sobre gastronomia, turisme d’interior
i turisme rural en diaris de Navarra i el País Basc.
Es va llançar la nova pàgina web turística de la Costa
Daurada el dia 10 de juliol, amb una aparença visual més
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||

ràdio -RTL 2 Bordeaux-: 180 falques de 20”, repartides
entre els socis de l’acció, amb un tancament comú a
totes, per reforçar la imatge de campanya conjunta de la
Costa Daurada.
online -sudouest.fr, charentelibre.fr,
larepubliquedespyrenees.fr-: 3 publireportatges amb
informació dels socis de la campanya i presència en tres
newsletter de Sud Ouest, que compten amb més de
57.000 subscriptors

La Costa Daurada va ser l’escenari de la 53ena edició del
Rally RACC Catalunya-Costa Daurada, penúltima prova del
Campionat del Món de la FIA de Ral·lis del 2017, que va tenir
lloc del 5 al 8 d’octubre.
Al llarg de 2017 es van signar 23 convenis, tant amb
entitats públiques com privades, amb l’objectiu comú de
promocionar el turisme a la Costa Daurada.
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El Patronat va concedir subvencions per a programes
concrets i activitats de promoció turística destinades als
ajuntaments i els patronats de Turisme per donar suport
a aquelles activitats que fomentin el desenvolupament
del Turisme. L’import total concedit per a municipis de la
Costa Daurada i les Terres de l’Ebre va ser de 100.000€. El
Patronat també va atorgar un total de 250.000€ destinats
a la promoció dels productes agroalimentaris i artesans de
qualitat i activitats firals i mostres de la Costa Daurada i les
Terres de l’Ebre.
Es va coordinar la gestió conjunta d’una part significativa de
l’impost de les estades turístiques recaptat pels municipis
de Cambrils, Salou i Vila-seca. La Pineda Platja amb una
inversió global de 900.000€.

3.809 SEGUIDORS

FIRES

TWITTER

VISITES DE 3.005
PROFESSIONALS

12.655

27.148 SEGUIDORS

8.810 SEGUIDORS
INSTAGRAM

FACEBOOK
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Els perfils de Costa Daurada a les xarxes socials es van anar
consolidant i van experimentar un increment notable. Costa
Daurada compta a Facebook amb 27.148 (18.107 al 2016)
seguidors i a Twitter amb 3.809 (2.949 al 2016) seguidors
i 12.655 tuits (10.800 tuits al 2016). Pel que fa a Instagram
compta amb 8.810 seguidors (6.822 al 2016), 128.583
imatges publicades (83.230 al 2016) amb #costadaurada.

TUITS

128.583 IMATGES
PUBLICADES
A INSTAGRAM
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L’ANY 2017 EN DADES
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