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El marc de referència: la comercialització turística 
des de l’administració pública 

• Normativa aplicable: Són diverses les normes que conflueixen en 

aquesta qüestió, així doncs, s’hauria de fer referència a la Llei 

13/2002, de Turisme de Catalunya, el Decret 168/1994, de 

reglamentació de les agències de viatges i el Decret 127/2010, de 

regulació de la Xarxa d’Informació, Difusió i Atenció Turística de 

Catalunya.  

• La normativa vigent en matèria turística ha estat objecte d’adaptació a la 

Directiva XX Serveis de mercat interior.  

 

 
Normativa actualizatada 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.46359e2a2a4d6511a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c5858355a2bdd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c5858355a2bdd210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


El marc de referència: la comercialització turística 
des de l’administració pública 

• 1. Agències de viatges la normativa vigent ve recollida en el art. 54 i 55 de la Llei 

13/2002, de Turisme de Catalunya i en el Decret 168/1994, de 30 de maig, de 

reglamentació de les agències de viatges, que encara es troba en procés 

d’adaptació la directiva i pendent de modificació.  

– liberalització de certs serveis que abans estaven reservats de manera 

exclusiva a les agències de viatges, com son les excursions d’un dia, així 

com la venda de serveis solts, com seria la venda de bitllets de 

transports de manera independent (sense afegir allotjament) o la reserva 

o venda d’allotjaments entesa també de manera independent. 

– segueix sent producte exclusiu de les agències de viatge són els 

anomenats paquets turístics o viatges combinats, el concepte dels quals 

ve recollit en l’art. 54 de l’esmentada Llei de Turisme que estableix que: 
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– ““als efectes d’aquesta Llei, s’entén per viatge combinat o forfet “la combinació prèvia 

d' almenys dos dels elements següents, venuts o oferts a la venda per un preu 

global, sempre que la prestació ultrapassi les vint-i-quatre hores o inclogui una nit 

d’estada i sens perjudici que es puguin facturar per separat els diferents elements 

d’un mateix forfet:  

• Primer: El transport, sens perjudici del que estableix la normativa del transport de 

persones viatgeres per carretera, mitjançant vehicles de motor. 

• Segon: L’allotjament. 

• Tercer: Altres serveis turístics no accessoris del transport o de l’allotjament 

que representin una part significativa del viatge combinat. Aquest punt tercer de 

l’article 54, ha tornat a la seva redacció original des de l’entrada en vigor de la Llei 

9/2011, si bé es cert que el Decret Legislatiu 3/2010 li havia donat un contingut més 

ampli 
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El marc de referència: la comercialització turística 
des de l’administració pública 



El marc de referència: la comercialització turística 
des de l’administració pública 

• També en l’article 54, resulta que poden constituir-se com a agència de viatges 

tant les persones físiques com les persones jurídiques. Aquest és el motiu que 

s’hagin canviat la denominació d’agència de viatges per “agent de viatges”.  

• Haurà de disposar d’un local o establiment. El local on s’ubiqui i desenvolupi les 

seves activitats ha de ser “un espai identificat d’atenció al públic”, com indica 

l’article 55.1.1.a. No hi ha problema en que es comparteixi local amb altre 

activitat, no cal que sigui a peu de carrer ni ha de tenir unes mides determinades 
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El marc de referència: la comercialització turística 
des de l’administració pública 
• 2. La normativa vigent quant a Oficines de Turisme es troba recollida en el Decret 127/2010 de regulació 

de la Xarxa d’Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya. L’art. 2.3.b de l’esmentat Decret indica 

entre els serveis que integren : 

 (...)“b) Difusió turística: 

 És l’activitat consistent a interpretar, donar a conèixer i comercialitzar, si escau, els recursos, productes i 

serveis turístics concrets adients a les característiques personals de la persona visitant i de la seva 

estada. La comercialització de productes i serveis atén les condicions definides en la normativa vigent 

en matèria d’intermediació turística. En aquest sentit, la comercialització de qualsevol producte o servei 

turístic exclusivament reservat als agents de viatge només es pot dur a terme amb la seva concurrència. 

En tot cas, s’ha de garantir la igualtat de tracte i la lliure competència per als agents que participen en 

aquest sector del mercat. 

 L’art. 18.1 recull el concepte i naturalesa de les oficines de turisme indicant que: (...)”són equipaments 

turístics d’informació, difusió i comercialització de productes, serveis i oferta turística diversa creada al 

voltant dels recursos turístics del seu àmbit territorial de referència” I defineix com un dels seus serveis 

de prestació obligatòria: “(...)b) Difusió turística: Personalitzar la informació turística i comercialitzar els 

productes i serveis relacionats que siguin d’interès per al visitant.  

 

• 3. El Títol IV de La Llei 13/2002 de Turisme de Catalunya,( article 66 a 71) recull les competències de 

les diferents administracions en l’àmbit turístic. 
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El marc de referència: la comercialització turística 
des de l’administració pública 

• De tot l’exposat, es pot concloure que les oficines de 

turisme, ens locals, les associacions d’empresaris, poden :  

 

– Vendre excursions d’un dia 

– Venda de serveis solts ( per exemple la venda de bitllets de transports 

de manera independent o venda d’allotjaments ) 

– O bé, encarregar la organització tècnica d’un viatge combinat si no es 

constitueixen en agent de viatges  

– O bé, constituir-se en agent de viatges.  

 Actualització de la informació a data 17/05/2012 per la subdirecció 

general d’Ordenació Turística 
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La comercialització 

 La comercialització és el conjunt d’activitats 

i esforços encaminats a satisfer les 

necessitats del client a canvi d’un 

benefici per a l’organització.  
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A qui venem? 
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A qui venem? 

 

• Què és el que hauria de conèixer sobre els que ja 

em compren els productes? 

• Qui és el meu mercat? 

• Què sabem de les seves característiques i 

preferències? 

• Què hauria de conèixer sobre els potencials 

compradors i usuaris? 

• Com ho puc saber i quines eines tinc a l’abast? 

• Com puc accedir-hi al mercat que ens interessa? 
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Investigació Primària  
 

Informació Secundària, ja 
publicada 

 
La informació clau per 

poder prendre decisions 
correctes en tot el procés 

de comercialització  



A qui venem? 

• Una decisió clau que ha de prendre l’organització: 
l'elecció del públic objectiu al que anem a orientar 
el nostre esforços comercials 

• El públic objectiu és un col·lectiu de potencials 
usuaris que hem seleccionat perquè té un nivell de 
comportament homogeni respecte a d’altres 
col·lectius. 

• Una primera decisió, que ens facilitarà l’esforç 
d’investigació serà dividir entre usuaris i no usuaris 
del nostre producte-servei. 
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A qui venem? 

• Tenim la gran sort que el client està present a l'hora del consum i és molt 

més senzill per a les nostres organitzacions conèixer-ho millor 

• Hem de conèixer i saber si està satisfet?  

– Característiques 

– Hàbits d’informació 

– Hàbits de compra 

– Hàbits d’ús 

– A més sabem les seves preferències, escoltem els seus suggeriments, 

i atenem correctament les seves queixes, per poder millorar els 

nostres serveis. 

. 
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A qui venem? 

• I si és nova la proposta?  

• Joc de pistes i enigmes que ensenya el patrimoni a través del joc, 

pensat per a adults  

– Famílies  

– Grups d’amics 

– Els menors de 12 anys no poden jugar sols. 

– Criteri geogràfic: de Corbera de Llobregat i dels municipis propers. 

– Amants del treball en grup, l’estratègia, l’aprenentatge,  
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El primer pas, qui és el nostre client 

• ASPECTES CLAUS a 

conèixer per poder 

comercialitzar: 

– identificar les seves 

motivacions de compra  

– els seu hàbits d’informació 

– els seus hàbits de compra i us 

• Per què compra el client? 

• Com, quan, on... s’informa? 

• Com, quan, quant, on 

compra?  
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Exemple: Activitat joc d’estratègia i observació  

• Motivacions de compra: 

• Divertir-se i aprendre treballant en 

grup. 

• Una activitat on els grans i els petits 

juguen junts i aprenen 

• Pels premis 

• 80 % grups locals  

• 20% grups dels municipis propers 

• 50% s’han assabentat a través de la publicitat 
local (fullets, pòsters i banderola) 

• 35% per part d’amics  

• 15% e-màrqueting i web local 

• 50% reserva 7-14 dies d’antelació 

• 25% en els últims dos dies dia 

• 70% ha pagat per transferència bancària 

• 30% ha pagat en el dia de la celebració 

 



• Podem conèixer una sèrie d’informació de forma més senzilla i d’altre amb una major 

investigació. 
• Es important conèixer la satisfacció del client dels serveis principals així com aquelles 

informacions que ens puguin fer millorar la qualitat i idoneïtat de l’oferta. 

• Les principals tècniques que podem utilitzar són: 

• Enquestes de satisfacció 

• Queixes  

• Suggeriments 

• Observació del client  

• Llibres de visita 

• Focus group, estudis qualitatius 

• Opinions on- line :Blocs de la destinació i de les empreses, Xarxes socials: twiter, 
pàgina de facebook, Blocs de viatges, Agències de viatge online,Central de 
reserves,Comunitats de viatgers,Mitjans de comunicació on-line 
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A qui venem?  
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ENQUESTA DE SATISFACCIÓ I MILLORA  
                        

                            

  Puntuació Excel·lent/Completament d'Acord         Nul·la/En desacord 

    6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 

  CONTINGUT DEL JOC   64%   26%   7%   3,00%         

                            

  1- Ha donat resposta als objectius plantejats 38   9                   

  2- El tornaria a repetir en un altre emissió 46   1                   

  3- Hem sabut mantenir els participants interessats 35   12                   

  4- L'extensió del joc t'ha semblat 16   20   8   3           

  5- La comprensió de la documentació ha estat 16   20   8   3           

                            

  ORGANITZACIÓ   66%   34%   0%   0%         

                            

  6- L'organització i l'atenció dels organitzadors ha estat 33   14                   

  7- La qualitat de la documentació ha estat 32   15                   

  8- La presentació del format de la documentació ha estat 28   19                   

                            

  INFRAESTRUCTURA   57%   39%   2%   2%         

                            

  9- Les instal·lacions d'inici i finalització ha estat 27   18   1   1           

                            

  SATISFACCIÓ GENERAL   77%   23%   0%   0%         

                            

  10- Un cop acabat el joc 36   11                   

A qui venem? Exemple  



A qui venem? Exemple  
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Que és el que t'ha semblat millor?

Els cadenats perquè hi podien participar els nens, el recorregut, activitat familiar, conèixer el poble, les pistes, posar a prova l'enginy i descobrir

Corbera, descobrir les solucions al final, que les probes no portessin ordre, joc en equip, lo bé que ens ho hem passat, diversitat de jocs, 

l'organització, els jerogglífics mètode i com estan fets, els espais a visitar, buscar pistes pel nucli antic, entretingut, molt rebuscat, conèixer els 

comerços, els premis els cadenats i les fonts.

Que és el que t'ha semblat pitjor?

Que els nens no hi poden participar gaire,  concentració de grups, pujades, el micro a

l'inici del joc, cadenats dificils de trobar, dificil pels nens, el no poder sentir les explicacions a l'inici, difícil per la gent que no es de Corbera

La por a l'inici de no entendre el joc, no hi ha hagut punts per refresc, el calor, deberia estar en español, falta algun punt amb begudes, dificultat jeroglífics

Aspectes de millora  



Seguiment  
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A qui venem 

• Conèixer el perfil de visitant, i no oblidar-nos de les següents fases: 
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Característiques 
socio-

demogràfica i 
culturals 

Hàbits 
d’INFORMACIÓ  

Hàbits de 
COMPRA 

Hàbits d'ÚS Satisfacció 



A qui venem 

• Investigació de mercats: 

– Pròpies  

– Fons secundàries, facilitades per observatoris de turisme 

• Definir clarament que ens interessa conèixer, per millorar els resultats de venda. 
Contra més específics, millor informació per actuar. 

– Conèixer quin tipus de demanda ? 

– En quin període? 

– De quin origen? 

– …… 
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Turistes en 
establiments 

Excursionistes  

Tur. De 2ona 
residència 

Turistes de cap de setmana 

Turistes de setmana santa 

Turistes en períodes vacacionals 
d’estiu 

Turistes en temporada baixa…. 



A qui venem 

Com accedir al mercat que ens 
interessa? Directament o través de 
públics intermedis 

 

– Els públics intermedis que ens 
poden facilitar l’arribada al 
públic final a través dels seus 
mitjans periodistes, 
associacions, intermediaris, 
oficines de turisme, consorcis 
de promoció, establiments 
turístics… 

 

– xarxes professionals com a 
Linkedin, directoris es poden 
facilitar nous contactes 
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Haurem de conèixer 
Què estem oferint? I què ens estan comprant? 
Amb l’objectiu d’ajustar la nostra oferta de productes 
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Natura

Patri-
moni

Esde-
veni-

ments

Gastro-
nomia

Què oferim



LA PROPOSTA COMERCIAL CORRECTA I 
FÀCILMENT ACCESSIBLE 
 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 

• Primer hem d’identificar QUINS SÓN 
els objectius que volem assolir: 

 

• Llançar un nou producte al meu 
mercat 

• Provar un producte 

• Vendre més d’un producte als 
meus clients 

• Entrar a un nou mercat 

• Incrementar les vendes en els 
moments de baixa demanda 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 

• De nir la proposta comercial correcta 

significa que s’adequa a les preferències 

del públic objectiu i acompleix els 

objectius proposats per l’organització. 
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UN PRODUCTE ACCESSIBLE 

• Perquè un producte sigui consumit necessita 
ser accessible, això suposa:  
– El potencial client sap de la nostra existència 

– Considera la proposta atractiva  

– El preu s'adequa al segment escollit. 

– I a la disponibilitat temporal: dates adequades amb 
les necessitats del client 

– Facilitat d'arribada a la destinació. 

– Es pot comprar fàcilment 

• Tot i això té sentit, si en definitiva aconseguim la 
viabilitat econòmica i la qualitat sostinguda dels 
productes comercials 
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La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 
 

Producte: 

 Valor 
afegit 

Packaging 

Disseny i 
multiformat  

Qualitat 
perdurable 

 en el temps  

Marca, 

Nom  

Serveis 
inclosos  

Característiques 
principals. 

Garanties de 
qualitat 

Durada, 
estacionalitat 

Altres serveis 
complementaris…. 

No ens oblidem 

D’ASPECTES 

DEL 

PRODUCTE 

COM…. 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 
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Propostes comercials d’èxit 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 
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El web, presentació de la 

proposta comercial. 

http://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/Italy/Alps/The-High-Dolomites


La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 
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La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 

Tarifes  Descomptes  

Condicions 
de venda  

Nivells  

Preu 

Competència 

Costos 

Demanda 

En base a:  

I posar un Preu 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 
A quin preu vendre? 

• Massa car, massa barat, és sempre la nostra preocupació a l'hora de 

tarifar els nostres serveis.  

• El món del turisme és molt sensible als canvis econòmics dels països 

d'origen, i també a les possibilitats de viatjar segons l'època de l'any. 

• Per això, els preus estan molt basats en la demanda. 

• El preu ha d’anar en consonància amb el nostre posicionament. A més 

dels costos hem de tenir en compte  

– La competència 

– La demanda 
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Garantia del 
millor preu 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 
Tenir cura amb els preus… 

• Els preus de venda al públic no seran inferiors als preus 

pactats amb els intermediaris, doncs posarien en perill 

la nostra col·laboració professional amb ells.  

• La qual cosa no vol dir que no puguem fer promocions 

principalment als nostres clients fidels. 
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La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible  

 

 Venda directa i/o 

 Venda a través d’intermediaris (comissió) 

Precisar el sistema de venda del producte, és 

imprescindible per poder gestionar de forma correcte la 

comunicació i la resta de variables de màrqueting.  



Tenir clar quin serà el 
sistema de venda, perquè 

ens condicionarà els 
públics de comunicació i 
per tant la comunicació. 

La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible  
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La capacitat d’atenció de l’home és limitada i deu 
ser constantment incitada per la provocació 

Albert Camus  

L’atractivitat de l’oferta s’ha de transmetre 

des del primer moment 

La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible  

La comunicació 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible  

• Comunicació Genèrica o Segmentada? Segmentada ….. menor 

competència i major percentatge d’èxit. A ser possible personal. La 

tecnologia ens ho permet. 

• És més car captar nous clients, que vendre més als nostres clients 

• Aprofitem tots els mitjans de comunicació i comercialització que ens 

facilita el sector i la xarxa. 
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El canal de comercialització directe o indirecte i 
el sistema de venda escollit  

Instruments comercials segons el canal de 
venda  

Vendre un mateix 

Venda en col·laboració 

Venda a través d’intermediaris 

 



El canal de comercialització directe o indirecte i el 
sistema de venda escollit  

• La comercialització dels serveis i productes turístics té 

com a objectiu fer-los accessibles al potencial client, 

concretant la venda amb el menys cost d'adquisició del 

client possible. 

 

• Dues possibilitats de canals: 

 

– Canals directes, venem directament el servei al turista. 

– Canals indirectes, venem a través d'un o diversos intermediaris. 
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El canal de comercialització directe o indirecte i el 
sistema de venda escollit  

• El que desitja qualsevol organització és vendre directament, 

i no tenir que pagar costos d’intermediació. 

• En un sector com el turístic amb una forta consolidació dels 

intermediaris, internet i el desenvolupament tecnològic ha 

suposat una oportunitat per la comercialització directa però 

també una bona oportunitat per generar nous intermediaris 

a part dels que ja existien (alguns en declivi). 
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El canal de comercialització directe o indirecte i el 
sistema de venda escollit  
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Client  

A la xarxa: canals de distribució online – Portals, Metabuscadors, 
Compra col·lectiva, Centrals de reserves de destinació, Centrals de 

reserves d'establiments independents, de cadenes, de 
“marques”… 

Allotjament, altres 
empreses de serveis 

Allotjament 

empreses 
Turoperador Av.minorista Client 

Client 
Allotjament, vols, 

serveis… 

Canal 

tradiconal + 

http://www.rusticae.es/


Intermediaris: instrumentes de venda 



Intermediaris: instruments de venda 
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Tenint en compte la 

tipologia d’oferta 

d’allotjament, veiem que 

l’opció de la central de 

reserves no ha esta el 

més adequat i optem per 

promoure l'intermediari 

més potent a la xarxa. 



Font: Comunicatur 

Tothom vol entrar 

en aquest gran 

negoci 



HAUREM PERDUT LA BATALLA ELS 
PETITS? 

Grans dificultats en competir pel mateix mercat amb el grans grups de distribució, per la 
dificultat en la visibilitat. Per això és molt important unir-se a una marca i/o competir en 
una altra “lliga”  
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INTERNET: L’oportunitat per a la venda directa, però també 

per afavorir el lideratge de grans intermediaris 



Comercialització en turisme minoritaris 

 En termes generals la comercialització dels turismes minoritaris, es produeix 
de forma directa, degut principalment a no considerar-ho atractiu 
econòmicament per 

– la poca grandària dels establiments, 

– la seva dispersió,  

– la poca massa crítica i 

– un mercat més reduït. 

 

 Quan hi ha una demanda en creixement, apareixen els intermediaris 
especialitzats.  

 INTERNET : informació, promoció, reserva i venda on-line. Creix el 
nombre d'organitzacions que ofereixen directament els seus productes, 
operadors i agències de viatge especialitzades, associacions, destinacions, 
xarxes i centrals de reserva que aglutinen l'oferta.  
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Comercialització en turisme minoritaris 

• El panorama a la xarxa és complex, però també ens 

ofereix grans oportunitats de poder conèixer i establir 

relacions comercials amb intermediaris especialitzats, i 

vendre directament. 
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Vendre un mateix 

• Avantatge: controlar el procés de venda i el preu 

• Vendre directament requereix un esforç en recursos, en 

planificació i execució. 

• Els costos variaran segons el mercat al que ens dirigim.  

• El primer pas és vendre els productes i les noves 

propostes als nostres clients. 

– És molt aconsellable realitzar un programa de fidelització, 

premiant a aquells que són més fidels i que ens poden recomanar. 
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Vendre un mateix 

 A l'hora de captar nous clients de forma directa les accions comercials 
més comunes són: 
 

– Web amb facilitat de reserva (i compra).  

– Publicitat de propostes comercials amb preu en revistes i en portals 
especialitzats. 

– Visites comercials a col·lectius, amb propostes especials per a ells. 

– Mailings i e-mailings a la nostra base de dades (venda creuada, vendre 
altres propostes als nostres clients) o a través de bases de dades de 
tercers amb col·lectius afins. Cal tenir en compte complir escrupolosament la legislació de 
protecció de dades personals. 

– Presència en guies off-line i on-line 

  
Per captar nous clients en la xarxa necessitaré una bon web, un 
webmaster, potser un comunity manager i publicitat per donar conèixer 
el portal en el mercat escollit.. 
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Vendre en col·laboració  

Tant la promoció, com la venda en 
col·laboració és l'enfocament més 
adequat, principalment quan ens dirigim a 
mercats o productes nous. 

  

La unió d'esforços amb altres 
empresaris i l'administració pública ens 
permetrà unir recursos econòmics i 
humans, permetent aconseguir objectius 
més ambiciosos. 

 

Una vegada acordats els objectius comuns 
tindrem una major força al mercat. 
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Vendre en col·laboració  

 Ens permetrà, per exemple 

–  Gestionar les reserves amb menor pèrdua de vendes  

– Poder adequar-nos a les necessitats i al pressupost del client, en tenir 

una oferta més diversificada.  

– S'incrementaran les possibilitats de fer accions més atractives en 

les fires, a programar viatges de familiarització, i publicitat més 

efectiva en dotar-la d'un major pressupost, tant en els mitjans 

convencionals com a la xarxa.  

– Després, el client serà el que decidirà. 
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Vendre en col·laboració 

• Vendre en col·laboració també ens permet facilitar solucions completes 

als clients d'un segment específic. 

• Procés;  

– Seleccionar les Empreses Col·laboradores que millor s'adaptin als 

objectius de la meva organització i que tinguin el mateix Target però 

sense ser competència.  

– Definir amb l'Empresa o Empreses triades el tipus d'oferta. I acordar 

per escrit els detalls de la relació. Posteriorment confeccionar el 

programa comercial conjunt.  
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És suficient? 

• Comercialitzar sense intermediaris, és insuficient en mercats més 

estructurats i sobretot més llunyans, i sobretot quan la nostra 

destinació no és coneguda. 

• Com més distant estan els països d'origen dels turistes més necessari 

és la tasca dels intermediaris.  

• A més, cada vegada es consoliden més agències i operadors 

especialitzats que estan obtenint bon volum de reserves.  

• Per poder entrar dins de la seva oferta hem de tenir una bona qualitat i 

un producte que s'adapti als seus requeriments. 
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Intermediaris 

• Ara l'operador ja no està condicionat pel canal de venda que li apropi al 

client, Internet els apropa a ell. 

 

• Agències de viatges receptives especialitzades en la destinació, 

agències de viatges i operadors especialitzats en els mercats emissors i 

centrals de reserves de destinació, són intermediaris a tenir en compte 

pel sector 

 

• Les demandes especialitzades són més exigents, busquen experiències 

més autèntiques i demanen una major personalització en els seus 

viatges. 
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Intermediaris: instruments de venda 

• El Catàleg, un clàssic, on es presenten els seus productes i les ofertes de 
viatges per a períodes concrets.  

• El portal Web i les aplicacions on-line i per smarphone, estalviant costos de 
producció i de distribució, amb l'avantatge de poder introduir vídeos, so, 
imatges, opinions d'altres viatgers i per descomptat, estar sempre actualitzat 
d'una forma senzilla. 

– Catàlegs on-line 

– E-mailings: Ofertes que es distribueixen a la xarxa, donant la possibilitat d'una major 
personalització a un cost infinitament més baix . 

– Butlletins 

• Productes a mida, personalitzats i sota petició, on l'assessor de viatge és 
fonamental.  

• La utilització de mitjans especialitzats: revistes.... 

• És important que els intermediaris coneguin bé el que oferim, per això és clau 
realitzar viatges de familiarització. 
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Aspectes a conèixer en la intermediació turística: 
Gestió de cupos i disponibilitat 

• Els cupos són dies disponibles que assignem a un venedor. fins a 

una data determinada, si no hi ha hagut cap reserva en aquest període, 

les places queden lliures, les recuperem i es poden posar una altra 

vegada a la venda. 

• La gestió de cupos és fonamental, per un establiment això és molt 

recomanable tenir un programa que permeti gestionar des de 

l'establiment els cupos i reserves que s'hagin efectuat de tots els 

venedors i també dels clients.  

• La negociació dels cupos amb l'operador o la central de reserves són 

molt importants, ja que el productor i l'intermediari tenen sempre 

interessos oposats 
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Tècniques destacades a potenciar per 
incrementar les vendes 
 

E-mail màrqueting. 

El màrqueting col·laboratiu. 

Promoció de vendes, l’incentiu de la compra ARA 

 



Instruments de suport bàsics 

Base de dades comercial  

(orientació CRM, Customer 
Relationship Management 

Plataforma exemple SalesForce) 

•Clients 

• Prescriptors  

•Intermediaris 

 

 

Base de dades de l’oferta 

 

 

Banc de recursos multiformat 

•Continguts  

•Fotografia 

•Audiovisuals 

•Arxius sonors 

Amb l’objectiu d’ajudar a vendre 
millor al sector, als prescriptor i 
intermediaris 

•Seguiment i control sobre els 
continguts dels agents 
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Pla de 
màrqueting 

Web- 

Web 2.0  

E-marqueting 

email 
màrqueting 

Display 
màrqueting- 

Publicitat 

Xarxes social- 
Màrqueting 
col·laboratiu 

Màrqueting 
d’afiliació  

RRPP blocs, 
premsa 

Màrqueting 
en cercadors 

Seguiment i 
control 

E-marqueting 



Portal +web 2.0 turística 

• És el nucli de la nostra presència a la xarxa. La nostra carta de 
presentació, d’informació, de diàleg amb l'usuari, de reserva, de venda i 
de coneixement del nostre mercat on-line. 

• Apostarem per:  
• Orientada al client 

• Continguts segmentats 

• Continguts amb formats multimèdia i d’alta qualitat. Importància de l’audiovisual 

• Motor de recerca, afavorint la microsegmentació (visible i present en les diferents 
pàgines) 

• Propostes recomanades i Promocions 

• Reserves i/o venda (sistema de pagament) 

• Integració de les aplicacions més rellevants de la web 2.0. Establint un diàleg d' 
ATRACCIÓ. 

• SEO optimizado 
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Portal + web 2.0 +Botiga virtual  
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Integració amb el portal turístic amb el 

plataforma de venda 

Selecció de productes, serveis locals i taquilla 

d'esdeveniments 

Organització logística de lliurament de 

productes 

Avaluació del comportament i hàbits  

http://regalos.andalucia.org/


Pagament web 

• Per concretar la venda a través del web és important:  

• Disponibilitat i preus en temps real 

• Sistema de pagament segur 

• Confirmació immediata de la reserva 

• Preu mínim garantit 

• Idiomes 

• Possibilitat de contacte per ajuda 
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Email màrqueting- Decàlec 

•És una tècnica de màrqueting 
directe que utilitza el correu 
electrònic com a mitjà de 
comunicació comercial 
•L'email és una eina a l’abast de 
TOTHOM i ens permet mantenir una 
relació amb els clients  
 

1. Econòmic 
2. Senzill 
3. Segmentable 
4. Personalizable  
5. 100% MESURABLE 
6. No intrusiu 
7. Directe 
8. Universal 
9. Flexibilitat de formats 
10. Moltes utilitats i obra vies de 

diàleg: queixes, sol·licitar 
informació, comunicar, 
promocions de venda, 
comandes….. 
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Email màrqueting 

PAS A PAS;  

– Dissenyar i personalitzar els 
emails: ofertes, newsletters 

– Crear i mantenir 
actualitzada la nostra pròpia 
base de dades 

– Assegurar-nos un correcte 
enviament 

– Acomplir la legislació vigent 
(permission màrqueting) i 
privacitat de les dades i 
política Anti –Spam 

– Avaluar els resultats 
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BDD 

DISSENY I FORMAT 
DE L’ENVIAMENT 

PLATAFORMA 
D’ENVIAMENT 



Email màrqueting 

• Generar una base de dades: 

• A través de cupons físics 

• BBDD de tercers 

• A través de xarxes socials 

• Microsites 

• Enviaments 
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Email màrqueting 

• DISSENY I FORMAT DE 

L’ENVIAMENT 
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• Compliment dels requisits legals: 
informació del remitent opció de 
baixa de la llista, subscripció am 
formularis,  

• La plataforma permet: Enviament 
de tests, Programació 
d’enviaments, Integració a xarxes 
socials. Formularis vinculats a la 
base de dades 

• Estadístiques: qui va obrir i quan 
l’email, on van fer clic, si ho va 
reenviar, si ho va compartir a 
twitter o a facebook. 



E-MAIL màrqueting 

• Sofware o plataforma d’enviament? Plataforma d’enviament 

recomanada.  
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Promoció de vendes, l’incentiu de la compra ARA 
 
• Accions a curt termini que incentiven la compra d’un producte o servei. La promoció de 

vendes ofereix raons per comprar el producte ARA. 

– Objectius: captar nous clients, donar-se a conèixer, fidelitzar... 

– Incentius: 

• Cupons de descompte  

• Rebaixes del preu: 

− directes: marcat en el preu o  

− indirectes: 3x2 o més quantitat de producte pel mateix preu  

• Mostres de productes 

• Regals dins de l’envàs o fora d’un producte, enviant les dades que desprès podem 
fer servir per altres campanyes de màrqueting.  

• Concursos . 

• Fidelització: recompenses per a clients habituals, tractaments especials 

– Durada de la promoció: una promoció cal que sigui curta perquè els resultats s’han de 
poder avaluar a curt termini i perquè perd interès a mida que passa el temps.  
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Promoció de vendes, l’incentiu de la compra ARA 
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Les promocions incentiven la prova del producte (ideal per productes nous) i ajuden a 

regular els alts i baixos de la demanda (especialment per a productes estacionals) 

http://www.youtube.com/watch?v=nFlid6Xct-w
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Promoció de vendes, l’incentiu de la compra ARA 

http://www.visitchiese.it/
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Promoció de vendes, l’incentiu de la compra ARA 



•Pressupost campanya comercial 50.000 € 

• Projecte presentat al gener de 2012 i activitats a l’abril . 

•Activitats: als mercats meta Bresca i Bêrgam, Llançament del lloc 
web, campanya als llocs d’interès en cinema, ràdio, premsa local, 
exterior 

•Resultats:  

• 1000 participants en el primer més per a 1 guanyador ( 

previst un concurs mensual 12 en total)  

• 200 persones que ja han reservat per al cap 

de setmana a 12Euro  

• 1800 fans a la pàgina de Facebook, 300 visitants 

només en un dia, amb un màxim de 450 registrat uns 

pocs dies després del llançament de la promoció 

•Consorci Turistic, i Consorzio BIM del Chiese, l’Ecomuseo, 5% del 
sector privat 
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Promoció de vendes, l’incentiu de la compra ARA 



La proposta comercial correcta i fàcilment 
accessible 
A quin preu vendre? 
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Màrqueting col.laboratiu 

– “ L'empresa convida a persones 

externes a desenvolupar conjuntament 

idees que després puguin generar nous 

serveis o nous productes” 

– Ens aporta Transparència, implicació, 

atracció i més vendes 
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El nou Màrqueting, o Màrqueting Col·laboratiu (com ho 

anomena Kotler) o de fusió, es centra en col·laborar amb el 

client perquè junts, es creen noves formes de generar valor. 



Màrqueting col.laboratiu 
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Web 2.0, les xarxes socials aliats del màrqueting col.laboratiu nova formade diàlec 

personal  
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Recomanacions sobre Tècniques de venda 
 

La venda personal, la comunicació efectiva  

Habilitats a desenvolupar 
Fases de la venda  

Argumentari de venda 
Conductes a evitar. 

 



La venda personal, la comunicació efectiva  
 

• Els professionals han de tenir una bona actitud davant el client, ja que 

la seva aptitud se'ls suposa. 

• Actitud: Predisposició de la persona a respondre d'una manera 

determinada enfront d'un estímul després d'avaluar-ho positiva o 

negativament. 

• Aptituds: Capacitat per al bon acompliment d'una tasca. 
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La venda personal, la comunicació efectiva 

• Entrenament emocional practicar 

d’habilitats  
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Entrenament 
emocional 

Empatia 

Motivació 

Autocons
ciència 

Auto- 
control 



La venda personal, la comunicació efectiva 

Habilitats i característiques de les 
personesamb un bon perfil comercial al 
sector turístic 
 

 

– CONTROL DEL PROPI CARÀCTER 

 

– INDEPENDÈNCIA 

 

– CAPACITAT D'ADAPTACIÓ 

 

– SIMPATIA 

 

– CAPACITAT DE RESOLDRE ELS PROBLEMES 

DE FORMA INTERPERSONAL 

 

 

– BONA AUTOESTIMA 

 

– POSITIUS  

 

– HABILITATS SOCIALS 

 

– PERSISTÈNCIA 

 

– CORDIALITAT 

 

– AMABILITAT 

 

– RESPECTE 

 

– PROACTIU 

 

– BON COMUNICADORS 
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La venda personal, la comunicació efectiva  
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La imatge 

El Llenguatge 
verbal  

La comunicació 
no verbal 

El moment de la comunicació :  

assolir un clima de calidesa i qualitat davant el client. 



Conductes a evitar 

• Actituts que desagranden al client del “venedor” 

– No escoltar 

– Parlar en excés 

– Falta de coneixement 

– Exagerar les capacitats del producte, amagar la veritat o brindar 

informació incorrecta.  

– Ser massa “agressiu” 

 

86 



Detectar quin tipus de client tenim davant 
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Client 

Dubitatiu 

Arrogant  

Afable 

Meticulós Reservat 

Polèmic 

Precipitat 



Les fases de venda 

• Sis fases de venda 
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Preparació 
de la visita 

Contacte 
Presentació 
de l’oferta 

Negociació Tancament Seguiment 



Les fases de venda 

• Preparació de la visita 

• Contacte: 

– Sondeig del client... IDENTIFICAR EL TIPUS DE CLIENT QUE TENIM 

DAVANT 

– "Escolta empàtica“  

– Preguntar sense "donar per suposat". La pregunta és la principal arma 

del venedor. Doncs és la forma de conèixer al client, i descobrir les 

seves motivacions. 
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Les fases de venda 

• Presentació de l’oferta: 
– Vendre beneficis, elvalor afegit  

– Impactar al client al presentar els nostres productes i serveis. 

– No deixar a la improvisació les respostes als dubtes del client. És important conèixer amb detall la fitxa del producte i 

l'argumentari de venda  

– Argumentari de venda.  

• Centrat en la proposta de valor. Això significa que hem de pensar en el client, segons el tipus de 

públic destacarem uns aspectes més o uns altres. 

• És molt aconsellable seleccionar arguments dits per tercers, doncs tenen més valor per al client, 

que les excel·lències comunicades per la pròpia organització 

− Reportatges en revistes de turisme, diaris  

− Comentaris positius d'altres clients en webs, blocs de viatges. 

Recomanacions de viatgers que hagin provat el producte. 

Presència en guies de viatge. 

• I un bon material fotogràfic i audiovisual 

• L'argumentari de vendes ha d'estar disponible per al potencial client que així ho sol·liciti, si és 

possible en format imprès i electrònic 
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Les fases de venda 

–  Negociació: 

• Saber "vendre el preu” 
– Tancament.  

•  Objeccions a la compra. Sempre intentarem tancar una 
venda, oferint-li al client altres alternatives. Si no fos 
possible, ens disculparem i li oferirem la possibilitat de rebre 
les nostres propostes. Aconseguir el compromís del client 

• També és un bon moment per demanar-li si vol rebre 
informació d'ofertes, noves propostes i esdeveniments que 
podrà rebre directament a través del seu correu electrònic. 
Se li demanarà el seu permís per escrit perquè formi part de 
la nostra base de dades comercial. 

– Seguiment.  
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CONCLUSIONS 

• Principi 1*: Reconèixer que el poder, ara ho té el consumidor.  

• Principi 2*: Desenvolupar l'oferta apuntant directament només al públic objectiu del teu 
producte o servei 

• Principi 3*: Dissenyar les estratègies de màrqueting a partir de la proposta de valor 

• Ser creatius no solament en la creació del producte, sinó també en la comercialització 

• Apostarem per la creació d’una base de dades comercial amb les plataformes 
corresponents de CRM i email màrqueting.  

• Desenvoluparem un bon programa de fidelització per als nostres clients, retenir-los i 
convertir-los en els nostres millors ambaixadors.  

• Per descomptat, hem de promoure la nostra presència de qualitat en internet. És la nostra 
carta de presentació, d’informació, de diàleg amb l'usuari, de reserva, de venda i de 
coneixement del nostre mercat on-line 

• Practicar el màrqueting col·laboratiu i d’atracció. Afavorint la participació de l'usuari 

• Estar present en els mitjans i fòrums amb continguts afins i establir una relació comercial 
amb els intermediaris especialitzats.  

• No oblidar treballar les oportunitats que ens presenten les xarxes professionals, i 
incrementar els nostres contactes. 

 

92 



CONCLUSIONS 

• Fomentarem la venda creuada  

• Incidirem en la comercialització directa a col·lectius afins als productes oferts, tant siguin 

associacions, escoles, clubs de viatges com a publicacions especialitzades. 

• Ens basarem en agències de viatges receptives, especialistes en la destinació, i operadors 

especialitzats per mercats meta, 

• Estarem atents als canvis de la tecnologia i de les noves oportunitats de desenvolupament 

que ens presenta la xarxa (sofware i plataformes gratuïtes) 

• Desenvoluparem habilitats de comunicació i de venda amb el personal en contacte amb el 

client. 

• Principi 9*: Focalitzar-se a crear actius a llarg termini 

• Principi 10*: Mirar al màrqueting com un tot 

 

Font: *Kotler principis del Nou Màrqueting 
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Entença 161 baixos 3era 
080029 Barcelona 

Tel. 93.487032 
 

 

Olga Villacampa 

olgav@noemaconsulting.net 

www.noemaconsulting.net 

http://turismenigmatic.com/ 

http://www.noemaconsulting.net/
http://g.co/maps/vmfgj
http://www.facebook.com/TurismEnigmatic
http://www.noemaconsulting.net/
http://turismenigmatic.com/
http://www.linkedin.com/in/olgavillacampa
https://twitter.com/



