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Com oferir experiències úniques? (II)
El dimarts, 24 d’abril de 2018, de 10 a 12 hores, tindrà lloc a l’Espai Coworking La Cooperativa de l'Ajuntament de Camprodon, al tercer pis del carrer Sant Roc 22 de la vila, la jornada sobre producte de turisme de natura i actiu, amb en Josep Capellà i l'Inma Ballbé de DCB Turisme i Desenvolupament Local.
Aprofitant la seva expertesa i que seran amb nosaltres el mateix dia, per a tots els interessats, es programaran
unes assessories personalitzades: en elles, els inscrits podran presentar aquells productes turístics que estan realitzant actualment o que són en període de preparació, i així, resoldre dubtes, intercanviar orientacions i indicacions per a fer d’ells unes experiències úniques.
Les jornades i assessories són gratuïtes. Cal, però, inscripció prèvia i demanar cita a través de:
mancomunitat@valldecamprodon.org

Aquesta acció forma part del projecte “Dossier professional de productes turístics de la Vall de Camprodon” de la Mancomunitat
de la Vall de Camprodon, que està subvencionat i forma part de la convocatòria de subvencions pluriennals Eurodistricte per al
desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer corresponent a l’any 2017. L'òrgan instructor de la
convocatòria és el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, i la tramitació del procediment correspon al Servei d'Ajuts i
Contractació del Departament de la Presidència.
Amb la finalitat d'enfortir la projecció turística de la Vall de Camprodon en l'àmbit geogràfic de l'Espai Català Transfronterer, el
projecte pretén posar en valor el territori a través de la creació d'un dossier professional de productes turístics. L'activitat permetrà
donar suport i assessorament a les empreses en la creació, comercialització i internacionalització dels seus productes, seguint paràmetres dels operadors dels mercats europeus on es vol captar clients, permetent una millora de la competitivitat i una presència
de les empreses en l'àmbit internacional.

