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Acompanyament a la creació de 
productes turístics en el marc del 
projecte europeu « COOP’ART »



Socis COOP’ART
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 OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
Millorar el potencial artístic (cultural i identitari) i econòmic de les empreses d'artesania artística per
desenvolupar el patrimoni cultural i l'atractiu turístic del territori de el projecte.

 COM?
Coneixent les motivacions i les expectatives dels consumidors identificant les tendències sobre aquest sector
d'activitat.

 PER QUÈ?
Per ajudar a les empreses interessades a adaptar les seves produccions i els seus mitjans de
comercialització, sobretot vinculant-los amb els agents i actors turístics més rellevants.

ARTESANIA COM VECTOR 
D'ATRACTIVITAT TURÍSTICA
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http:/ / www.poctefacoopart.eu/ ca/ documentacio/

Febrer 2019

ARTESANIA COM VECTOR 
D'ATRACTIVITAT TURÍSTICA

http://www.poctefacoopart.eu/wp-
content/uploads/2019/06/GUIDE-COOPART_cat.pdf

Link a la sessió del 3 de febrer (en castellà i francès)
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http://www.poctefacoopart.eu/ca/documentacio/
http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/06/GUIDE-COOPART_cat.pdf
http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf
http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf


• ESTRUCTURACIÓ DE PRODUCTES 
TURÍSTICS

Productes individuals

Productes integrats

Link a la sessió del 3 de febrer (en castellà i francès)
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http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf
http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf


DEFINICIONS

• TURISME SOSTENIBLE

• TOURISME EXPERIENCIAL o CREATIU

• TURISME D’AVENTURA

• SLOW TOURISM   Like a local

Link a la sessió del 3 de febrer (en castellà i francès)
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http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf
http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf


TURISME SOSTENIBLE

“"El turisme que té plenament en 

compte les repercussions actuals

i futures, econòmiques, socials i 

mediambientals per satisfer les 

necessitats dels visitants, de la 

indústria, de l'entorn i de les 

comunitats amfitriones"”

Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, 
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«El turisme experiencial, també conegut com a turisme creatiu,
es defineix com una forma de turisme que implica
l'aprenentatge d'una habilitat relacionada amb la cultural de
país o comunitat visitada.

El turista "creatiu" ja no desitja únicament veure o admirar
obres, vol aprendre, no reproduint, sinó afegint una dimensió
personal.

El turista, inicialment espectador, esdevé actor»

TURISME EXPERIENCIAL o CREATIU
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El Turisme Creatiu és considerat com la nova generació de

turisme cultural, i es caracteritza per la interacció entre turistes i

residents mitjançant la realització d’una activitat artística i

creativa.

http://www.creativetourismnetwork.org/

TURISME EXPERIENCIAL o CREATIU
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http://www.creativetourismnetwork.org/


TURISME D’AVENTURA

«El viatge d’aventura pot ser qualsevol activitat 
turística de més de 24 hores i de menys d’un any, 
que inclogui dos dels tres elements següents:

• Activitat física
• Connexió amb la natura
• Interacció cultural

Tot i que la definició del turisme d'aventura 
requereix de només 2 d’aquests 3 components, els 
viatges que integren els 3 són els que garanteixen 
al turista l'experiència més completa»

https://www.adventuretravel.biz/
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https://www.adventuretravel.biz/


SLOW TOURISM

"Busquem ciutats on les persones encara sentin

curiositat pel passat, ciutats riques en teatres, places,

cafès, tallers, restaurants i llocs espirituals, ciutats

amb paisatges preservats i artesans amables on la

gent encara sigui capaç de reconèixer les estacions de

l’any i els seus productes autèntics respectant els

gustos, la salut i els costums”

Extracte del manifest Cittaslow

https://www.laroutedesvoyages.com/experiences-organisateur-de-voyages-sur-mesure/se-donner-le-temps 11

https://www.laroutedesvoyages.com/experiences-organisateur-de-voyages-sur-mesure/se-donner-le-temps


https://www.linkedin.com/in/greg-richards-28351285/

https://www.facebook.com/WCC
Europe/
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https://www.linkedin.com/in/greg-richards-28351285/
https://www.facebook.com/WCCEurope/


ESTRUCTURACIÓ DE PRODUCTES 
TURÍSTICS

Link a la sessió del 3 de febrer (en castellà i francès)

13

http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf
http://www.poctefacoopart.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoopArt_Toulouse_Atelier-2-_low.pdf


Pas 1:   Identificar i avaluar els recursos disponibles

Pas 2:    Identificar el perfil de client

Pas 3:    Concretar els aspectes bàsics del producte

Pas 4:   Comercialització

Metodologia per a la creació de productes
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Pas 2:    Identificar el perfil de client

Tipos de 
público

Seniors activos

Adultos

Familias con 
niños

Generaciones X 
y Z

Nivel de 
práctica de la 

actividad

Expertos

Debutantes

Esporádicos

Procedencia

Poblaciones del 
entorno

Residentes 
áreas urbanas-

Barcelona, 
Toulouse 

Turismo 
europeo/ 

Internacional

Duración

1 día

Fin de semana

3-4 días

1 semana o más
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https://lnkd.in/gMCXSU7

16

https://lnkd.in/gMCXSU7


Pas 2:    Identificar el perfil de client

https://www.pimealdia.org/es/como
-puedo-crear-contenidos-interes-
buyer-persona/

https://medium.com/@uke_ecommerce/3-tips-para-crear-buyers-
personas-para-tu-estrategia-de-growth-marketing-b54e64efac8b
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https://www.pimealdia.org/es/como-puedo-crear-contenidos-interes-buyer-persona/
https://medium.com/@uke_ecommerce/3-tips-para-crear-buyers-personas-para-tu-estrategia-de-growth-marketing-b54e64efac8b


Déroulement
de l'atelier

https://youtu.be/vojIIu7pIKM

https://wecandoo.fr/atelier/fabrication-skateboard-diy-bordeaux

Nucli del producte

https://youtu.be/vojIIu7pIKM
https://wecandoo.fr/atelier/fabrication-skateboard-diy-bordeaux


Informations pratiques

Lieu de l'atelier

https://wecandoo.fr/atelier/fabrication-skateboard-diy-bordeaux

Producte tangible

https://wecandoo.fr/atelier/fabrication-skateboard-diy-bordeaux


https://wecandoo.fr/atelier/fabrication-skateboard-diy-bordeaux

Valor afegit

https://wecandoo.fr/atelier/fabrication-skateboard-diy-bordeaux


Ofertes 
per fires i 
esdevé-
niments

Planes 
web dels
destins

Portals
online

Revistes i 
guies

Agències
de viatges
especia-
litzades

Altres.. 

Paquets
regal

LA VOSTRA WEB!!

Pas 4: Comercialització
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COMUNICAR EXPERIÈNCIES
PROJECTE COOP’ART

22



COMUNICAR EXPERIÈNCIES - PROJECTE COOP’ART

“Una experiència (de turisme creatiu) és el 

temps en que el visitant interactua

amb l’artesà/ana (població local) en un 

espai (territori) i una durada acordada 

(visita, taller, curs o estada) per endur-

se un aprenentatge o la vivència d’una

creació artística.”

Anna Pijuan

https://www.instagram.com/sana.lopez.abellan/

23

https://www.instagram.com/sana.lopez.abellan/


Per què? Amb quin objectiu?

• Donar més visibilitat als productes / experiències dels artesans reforçant més enllà de les
fronteres, el que es fa a cada zona (Route des métiers d’art d’Occitanie, Visit Empordanet, …)

• Difondre la riquesa i la diversitat d’experiències a una gran varietat de públics

• Les experiències s’integraran a la nova web de COOP’ART. Aquesta web serà la base de les
accions de promoció i suport a la comercialització previstes en el projecte.

• Aprofiteu aquests mitjans per fer difusió de
les experiències que dissenyeu!

COMUNICAR EXPERIÈNCIES - PROJECTE COOP’ART



FITXA-BASE PRODUCTE TURÍSTIC



COMUNICAR EXPERIÈNCIES - PROJECTE COOP’ART

Soci Nº artesans
Nº productes 

turístics
Prod.turístic Producte sobre text sobre títol

CMA09 10 11 5 1

CMA31 6 8 4 3 1

CMA65 2 3 2 1 1

CMA66 8 11 9 9 3

Martres-Tolosane 1 1

Diputació de Barcelona 9 7 7 2 4 4

Aj.La Bisbal 5 5 3 2 1 1

Xisqueta 1 3 1 3 3

Aj.Sant Hilari Sacalm 1 1

43 50 31 20 14 5

Fotos
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COM PODEM COMUNICAR L’EXPERIÈNCIA AL 
NOSTRE TALLER PER ACONSEGUIR VISITANTS 
EN EL MARC DEL PROJECTE COOP’ART?

• Una imatge val més que mil paraules

• Acompanyem la imatge amb les paraules justes. No mil! 

• Contingut de l’experiència

• Informació pràctica relativa a l’experiència

• Reserva de l’experiència

• Informació turística
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• Una imatge val més que mil paraules
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© hillary-ungson-unsplash
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Foto comunicant un 
producte/ofici

Foto comunicant una 
experiència
Cal que el visitant s’imagini
fent l’activitat
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©visitempordanet

Interactuant amb l’artesà/ana
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©visitempordanet

Cares somrients, 

gaudint l’activitat
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https://www.metiersdart-occitanie.com/
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https://www.metiersdart-occitanie.com/
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• Acompanyem la imatge amb les paraules

justes. No mil!
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Títol de l’experiència
De què va en una frase curta i clara

“Du clou à la rose”

Visita una forja catalana i descobreix com es poden 
transformar objectes simples com un clau en obres d’art

Taller infantil de forja catalana
Curs avançat sobre tècniques de forja catalana
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Títol de l’experiència
De què va en una frase curta i clara

Offre
découverte. 
Atelier de la 
teinture en 

pastel

https://www.teindreaveclepastel.com/
www.ahpy.eu www.ahpy.fr

• Masterclass Création Pastel
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Títol de l’experiència
De què va en una frase curta i clara
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De què va l’experiència?

https://www.italianstories.it
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https://www.italianstories.it/it/home


Contingut de l’experiència
M’ha agradat la idea del títol, en vull saber més

Cal donar respostes amb un llenguatge planer: 
Si hi vaig... què s’hi fa? què m’explicaran? què hi veuré? què faré?

Cal empatitzar amb el visitant utilitzant la primera o segona 
persona del plural (aprendreu, fareu, gaudirem...) per aconseguir 

generar-li interès i motivacions per viure l’experiència que li 
oferim
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Informació pràctica de l’experiència
Estic interessat/da, però jo puc?

Públic a qui va adreçat: infants i/o adults (especificant edats), familiar, 
professionals, grups (especificant número de persones mínim/màxim), etc.

Disponibilitat: Opció altres dies/horaris amb cita prèvia està bé però cal 
concretar mesos any, dies, hores, durada, etc. per facilitar la planificació del 

visitant.

Preu: Sempre amb taxes (IVA/TVA) incloses. Especificar preus segons públic, 
possibles descomptes, etc. Informar què inclou el preu i què no.
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Informació pràctica de l’experiència
Estic interessat/da, però jo puc?

Accessibilitat del visitant: possibles facilitats per a persones amb 
dificultats físiques, auditives i visuals

Accessibilitat idiomàtica: idiomes possibles

Accessibilitat del lloc: com arribar (adreça, plànol, transport públic, 
distàncies des de…) i aparcament (vehicles, autocars, persones amb 

mobilitat reduïda)
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Informació pràctica de l’experiència
Estic interessat/da, però jo puc?

Advertiments sanitaris, de seguretat i de confidencialitat (calçat, 
malalties, al·lèrgies, autorització de cessió de dades…)

Restriccions: edats mínimes, alçades, prohibició de fotos, 
admissió d’animals, si els nens han d’anar acompanyats d’adults, 

si no s’accepten inscripcions el mateix dia…)
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Réservation de l’expérience

Que dois-je faire si je veux vivre l’expérience ? 

Procédure: e-mail, téléphone, message téléphonique, formulaire… Informer si 
la confirmation est immédiate, ou postérieure.

Conditions spécifiques: délai minimal d’inscription, documents à présenter…

Mode de paiement: date et modes acceptés (cash, virement, carte bancaire, 
Paypal, chèque, ...)

Politique d’annulation: à cause du client, à cause de l’entreprise, pour cause 
d’imprévus. Délai d’annulation, remboursements, compensations, changement de 
dates, indemnisations, …
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Reserva de l’experiència
Vull viure l’experiència, com ho faig?

Procediment: e-mail, telèfon, whatsapp, formulari… Informar si la 
confirmació és immediata, a posteriori.

Requisits específics: període mínim d’inscripció, documentació a 
presentar…

Sistema de pagament: quan i sistemes acceptats (efectiu, 
transferència, targeta bancària, paypal, xecs..)

Política de cancel·lacions: per causa del client, per causa de l’empresa, per 
imponderables. Terminis per fer-ho, retorns de pagaments, 

compensacions, canvis de dates, indemnitzacions…
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Reserva de l’experiència
Vull viure l’experiència, com ho faig?

Informació turística de la zona: enllaços o dades de 
contacte perquè puguin trobar allotjaments, restaurants, 
activitats i serveis propers que facilitin la planificació de 

l’experiència

Establir acords amb les empreses del voltant!
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Inma Ballbé – Anna Pijuan

Meritxell Garsaball

Moltes gràcies

Adreces de contacte:

m.garsaball@activaprospect.cat
info@decaba.com

mailto:m.garsaball@activaprospect.cat
mailto:info@decaba.com

