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 Com pagar la despesa i amortitzar la inversió              NOUS MERCATS 



LA NOSTRA AGÈNCIA DE VIATGES RECEPTIVA 

CONEIXEMENTS PREVIS DELS MERCATS POTENCIALS 

COMENCEM A VENDRE A L’ESTRANGER  

NOSALTRES SOLS COM A DESTINACIÓ 

- VARIETAT EN TIPOLOGIES 
D’ALLOTJAMENT 

 
- ZONA DE PROXIMITAT 

 
- ACTIVITATS 



Creació d’un destí transfronterer: 



Intent fallit de donar un impuls al projecte… 





Un projecte de mutualització en què si va bé 
tothom hi guanya però si no, el risc l’assumim 

nosaltres, una empresa privada al 100% 



1ª Valoració 3 mesos després 
del llançament 
• Acompanyament del programa d’impuls de Start Up  

Rural 100 de la Diputació de Lleida 
• 52 punts de venta (hotels, càmpings, turisme rural, 

albergs, oficines de turisme) 
• 70 activitats de 40 empreses diferents 
• Poca implicació del sector públic sobretot costat francès 
• Impossibilitat de vendre els forfaits a les oficines de 

turisme 
• 4 persones treballant-hi a temps complet I dues a temps 

parcial 
• 40.000 € d’inversió 
• 750 forfaits venuts dins el Cerdanya Resort 
• 289 forfaits venuts en la resta dels 52 punts  

 



Primers canvis – octubre 2015 

 Impossibilitat d’ordenar l’oferta d’allotjaments per la qual 
cosa decidim només treballar amb els 5 hotels que hi han 
apostat 

 Forfaits amb paquets ja tancats a partir de l’experiència 
 Focus 1: Venda Online en la nostra web amb paquets I 

també a la del Cerdanya Ecoresort 
 Focus 2: Venda a TTOO internacionals 
 Focus 3: Nous mercats: Assistència a fires 



Intent d’impuls: 

 Oferta d’allotjament 
 + 
 Restauració – menús 

gastronòmics 
 + 
 Activitats del Forfait Sensacions 
 + 
 Promocions en comerços 



Actualment…. 
 Decebuts: No estem preparats per a col.laborar. Existeix un 

nou discurs però estem en un regne de taifes on ningú vol 
cedir ni un bri en pro de la col.laboració 

 Ens omplim de parlar de col.laboració público-privada però 
ni assumint el risc una empresa les administracions han 
mogut un bri per a ajudar. 

 Segueix essent una eina innovadora, adaptada a les 
necessitats dels turistes, de les empreses d’activitats I les 
d’allotjament.  

 Al Cerdanya Ecoresort ens segueix essent una eina molt útil  
 Hi hem perdut molts diners – No és sostenible 



Principals aprenentatges…. 

 Hem conegut les empreses amb les quals tenim bon 
feeling i amb les quals estem creant noves sinergies. 
 

 I deixarem d’apostar per projectes de 
mutualització del tipus “Café para todos”. 



Moltes gràcies per la seva atenció! 

David Isern i Casanovas 
david@prullans.net                                     @cerdanyaecoresort  

mailto:david@prullans.net
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