
 TALLERS DE TURISME AL BAGES 2022 
 Què són els tallers de turisme?  formacions gratuïtes per a millorar la gestió de negocis i 
 destinacions turístics. 

 Destinataris:  empreses privades i entitats públiques vinculades al sector turístic. 

 Format:  4 tallers virtuals de 3h cadascun en horari de matí. 

 Objectius:  Facilitar  eines  per  a  la  millora  del  posicionament  competitiu  d'organitzacions 
 públiques  i  privades  i  destinacions  turístiques  en  matèria  de  sostenibilitat,  comunicació, 
 comercialització, creació de producte i gestió eficient del negoci turístic. 

 Organitzadors  :  Cambra  Oficial  de  Comerç,  Indústria,  Serveis  i  Navegació  de  Barcelona 
 (des  del  Servei  de  Turisme)  i  la  Diputació  de  Barcelona  (des  de  la  Gerència  de  Serveis  de 
 Turisme) i l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages. 

 Tallers Bages 2021: 

 TALLERS  CALENDARI  INFORMACIÓ 

 Taller 1 -  Plans d’igualtat 
 al sector turístic 

 30/03/2022 
 9.30 a 12.30h 

 Aprendrem  què  és  un  Pla  d’Igualtat  en  les 
 empreses  turístiques  i  quina  és  la  legislació 
 vigent.  Al  març  2022  serà  obligatori  que  les 
 empreses  entre  50-100  treballadors  (directes  o 
 indirectes)  comptin  amb  plans  d'igualtat.  També 
 els  beneficis  de  la  igualtat  de  gènere.  Per  últim, 
 abordarem  la  importància  de  saber  prevenir  i 
 actuar  davant  d’un  cas  d’assetjament  sexual  dins 
 l’àmbit laboral. 

 Taller 2 -  Storytelling i 
 Turisme Sostenible: 
 Com millorar 
 l’experiència turística? 

 26/04/2022 
 9.30 a 12.30h 

 Cada  cop  és  més  difícil  ser  diferent,  destacar  per 
 sobre  dels  nostres  competidors,  és  a  dir, 
 posicionar-nos  de  forma  estratègica  per  atraure 
 els  nostres  clients  desitjats.  L’storytelling  és  una 
 eina  comunicativa  i  de  màrqueting  molt  potent  per 
 potenciar  la  creativitat  de  l’empresa  i  ofereix 
 l’oportunitat  per  fer  créixer  el  negoci  dins  de 
 l’economia  de  l’experiència.  Objectius:  - 
 Comprendre  què  és  l’storytelling  com  estratègia 
 comunicativa.  -  Aprendre  eines  pràctiques  sobre 
 com  aplicar  l’storytelling  per  comunicar  les 
 accions de turisme sostenible de la teva empresa. 

 Taller 3 -  Crea els teus 
 propis vídeos a xarxes 
 socials 

 27/05/2022 
 9.30 a 12.30h 

 En  aquest  taller  aprendràs  alguns  consells  i  trucs 
 per  crear  vídeos  a  xarxes  socials.  Veurem  les 
 possibilitats  que  ens  ofereixen  plataformes  més 
 clàssiques  com  YouTube  fins  als  vídeos  més 
 actuals  en  formats  curts,  com  els  reels 
 d’Instagram i TikTok. 
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 Taller 4  -  Com fer 
 anuncis a Facebook i 
 Instagram 

 08/11/2022 
 9.30 a 12.30h 

 En  aquesta  formació  explicarem  de  quines 
 maneres  podem  crear  campanyes  d’anuncis 
 perquè  es  visualitzin  a  Facebook  o  Instagram  i 
 arribem  a  més  persones.  S’abordaran  els  diferents 
 tipus  d'objectius  que  podem  escollir  (impressions, 
 clics  a  enllaç,  captació  de  leads…)  així  com  les 
 eines  necessàries  per  dur  realitzar  promocions  de 
 manera  habitual.  S’aportaran  consells  específics 
 (mida  de  les  fotos,  copies,  segmentació…)  i  es 
 mostraran exemples reals. 

 Inscripcions privats:  https://www.cambrabcn.org/tallers_turisme 
 Inscripcions adherits Biosphere privats:  a través de la plataforma Biosphere 
 Inscripcions administracions públiques:  Gestforma  . Cal que el vostre referent de formació us validi 
 la inscripció. 
 Més informació:  Programa de Tallers de Turisme de la Diputació de Barcelona i la Cambra de 
 comerç (a totes les comarques de la província) - Properament 

https://www.cambrabcn.org/tallers_turisme
https://www.diba.cat/en/web/formacio/gestforma

