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COL·LABORADORS
AJUNTAMENT
D’ARBÚCIES

El projecte “Integració del producte agroalimentari local al mercat turístic de la comarca de la Selva” està subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals (Ordre EMO/315/2015)

A
PUNT DE PARTID

A la Selva, el turisme és un mercat de primer ordre per
als productors agroalimentaris locals (hotels,
restaurants, comerç premium, convencions, mercats…), al
qual actualment no s’està accedint
El producte agroalimentari local ofereix un element de
diferenciació clau per als establiments i la destinació
(producte de proximitat, slow food, km0, experiències de
territori…)

OBJECTIUS

...volem connectar els productes
agroalimentaris i el turisme de la Selva...
Millorar la comercialització del producte
agroalimentari local en l’àmbit turístic
Fomentar la diferenciació dels establiments
turístics a través del producte local
Promocionar els municipis i les experiències de
territori al voltant del producte local
Millorar l’ocupabilitat entorn del sector
agroalimentari-turístic

H
O
T
E
L

?
A QUI VA DIRIGIT
Productor@s/elaborador@s agroalimentaris
Que volen ampliar el seu mercat al sector turístic
Agents turístics (agències, oficines de turisme, tècnics
municipals, empreses d’activitat turística)
Que treballen amb visitants interessats en els productes i les
experiències singulars

Establiments (hotels, càmpings, restaurants, turisme rural,
comerços…)
Que busquen un element de valor diferencial per al seu client
(vinculació amb territori, producte de proximitat, km0,
prescripció)
Altres agents (logística, comercialització, gastronomia,
emprenedoria, investigació, màrqueting, formació…)
Que poden aportar millores i innovacions entorn dels productes
agroalimentaris i la seva entrada als mercats turístics

ACTUACIONS

Detectar
oportunitats
i barreres
comercials
Caracterització dels
productes i de la
demanda dels
establiments
Detecció de barreres
comercials

Adaptar el
producte al
mercat turístic
Solucions tecnològiques i
de processos per al
producte
Posicionament i
màrqueting del producte
als establiments

Visualització de
productes, experiències,
establiments

Generar les
cadenes de valor
comercial
Presentacions de
producte i experiències
Establiment de relacions
empresarials
Suport a experiències
pilot productesestabliments

Innovar en
producte, en nous
usos i nous
públics turístics
Tallers d’innovació
HibriturSelva: nous
productes i serveis
turístics
Tallers d’innovació jove:
millora de producte

Millorar
l’ocupabilitat
de les persones
Capacitació professional
orientada a la producció,
transformació o
comercialització del
producte local

Visualització i difusió de
propostes

PRODUCTORS/ELABORADORS

PRODUCTORS/ELABORADORS

PRODUCTORS/ELABORADORS

PRODUCTORS/ELABORADORS

ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS

ESTABLIMENTS

AGENTS TURÍSTICS

AGENTS TURÍSTICS

ALTRES AGENTS

ALTRES AGENTS

ALTRES AGENTS

RESULTATS

Detectar
oportunitats
i barreres
comercials
Base de dades de 203
productors i 403
establiments turístics
Campanya informativa i
d’atracció d’agents
Informe “Caracterització
de l’oferta, la demanda i
les barreres a la
comercialització de
productors i
establiments”
Pàgina web del projecte
Localitza amb apartats
de Productes,
Productors i
Establiments

Adaptar el
producte al
mercat turístic

Generar les
cadenes de valor
comercial

Informe: “Solucions
tecnològiques i de
processos per a la
incorporació del producte
local al mercat turístic”

Trobada entre 25
productors locals i 25
establiments turístics per
establir relacions
comercials

Campanya de comunicació
del producte local en
l’àmbit turístic amb la
participació de 40
productors i establiments

Taller sobre estratègies de
dinamització comercial
10 assessoraments per
iniciatives d’adaptació,
promoció, incorporació i
comercialització de
productes locals
Showcooking amb
productes de la Selva
Blogtrip de promoció dels
productes locals

Innovar en
producte, en nous
usos i nous
públics turístics

Millorar
l’ocupabilitat
de les persones

Manual per a la
incorporació del producte
local al mercat turístic

14 participants en una
acció de capacitació
professional :

Taller Experiències
turístiques vinculades als
productes agroalimentaris
de la Selva

-Curs de producció,
transformació i
comercialització del
producte local i ecològic
(186 hores)

Taller innovació jove:
Laboratori d’idees al
servei del producte local i
del turisme

-Pràctiques en empreses
(80 hores)

IMATGES

AQUI
ELABOREM
PRODUCTES LOCALS
DE LA SELVA
selva.cat/localitza

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i
experimentals (Ordre EMO/315/2015)

