
FORMAT VIRTUAL

L’itinerari està format per 6 sessions que es realitzaran els dimecres 
del 5 de maig al 9 de juny, de 16.30h a 18.30h.
També podeu inscriure-us per rebre el vídeo de la sessió i visualitzar-la en el moment que us vagi bé. 
En acabar, les empreses que hagin seguit la formació optaran a un assessorament personalitzat.

Has detectat punts crítics en la teva empresa però no saps molt bé com abordar-los? 
Creus que caldria innovar en el teu negoci per respondre millor a les noves necessitats del turisme? 
Tens al cap generar nous productes o serveis i tens dubtes a l'hora de comercialitzar-los o comunicar-los? 
En aquest itinerari formatiu i d’acompanyament intentarem donar resposta a totes aquestes qüestions. 

LA INNOVACIÓ APLICADA A 
PETITES EMPRESES TURÍSTIQUES 
AL PALLARS JUSSÀ

INSCRIPCIÓ
FORMACIÓ GRATUÏTA
Cal inscripció prèvia a: 

www.pallarsjussa.net/ca/seminaris2021

+ informació a l’Epicentre, tel: 973 653 470 o 
turisme@pallarsjussa.cat

Aquesta acció es du a terme mitjançant els fons del Projecte Treball a les 7 comarques que lidera el Consell Comarcal del Pallars Jussà i està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

5 DE MAIG
Mirem-ho amb ulleres trans- 
formadores. Reptes comuns a les 
petites empreses turístiques que 
es poden abordar des de la 
innovació. 
Quim Gudayol i Jaume Marín

12 DE MAIG
Submergim-nos al nostre 
projecte. Sessió pràctica per 
identificar els propis reptes i 
trobar nous camins per 
afrontar-los.
Quim Gudayol i Jaume Marín

19 MAIG
Fer diana. Noves estratègies per 
arribar als clients. 
Jaume Marín

26 MAIG
Sumar per multiplicar. Quina és 
la proposta de valor de la nostra 
destinació i com connecta amb 
els nostres projectes. 
Jaume Marín

2 DE JUNY
Com treure el suc sense exprimir-
nos. Revisem-nos per optimitzar 
la nostra organització interna. 
Enric Bastardas
 

9 DE JUNY
Opció A: Persuadir. 
Opció  B: Seduir. 
Opció C: Enamorar. 
Opció D: Totes són correctes. 
Èlia Guardiola 

SESSIONS

COORDINACIÓ ACADÈMICA I DE CONTINGUTS
Jaume Marín i mOntanyanes 


