SAVE THE DATE
2 · 4 març 2016 · Sant Julià de Lòria · Andorra

ESPORT I AVENTURA · UNA COMBINACIÓ PROMETEDORA

9è CONGRÉS MUNDIAL DE TURISME DE NEU I MUNTANYA

SESSIÓ INAUGURAL
El turisme esportiu com a oportunitat per a les destinacions de muntanya.
Iniciatives públiques i requisits per a l’èxit.

PRESENTACIONS I DEBATS TEMÀTICS
Els productes de turisme esportiu i d’aventura necessiten promoció. ¿Quines són les noves eines de
màrqueting per a les destinacions de muntanya?
Grans esdeveniments esportius: ¿Una eina per incrementar el valor afegit d’una destinació o una gran inversió
amb un retorn limitat?
Posicionant el turisme d’aventura en el mercat global: Com crear experiències de qualitat i el repte de definir
la línia entre autenticitat i artificialitat.
¿Com reaccionen les destinacions de muntanya davant les demandes dels nous clients que busquen un estil
de vida saludable i actiu?
La reinvenció del senderisme. Una activitat indispensable per al turisme de muntanya que torna a ser moda.

TAULA RODONA
Esportistes de renom internacional que presten la seva imatge a la promoció de destinacions o marques ens
parlaran de la seva experiència.

SANT JULIÀ DE LÒRIA, SEU DEL CONGRÉS
Sant Julià de Lòria és la més meridional de les set parròquies andorranes i entrada natural des
d’Espanya. Amb una població de 9.000 habitants, compta amb un destacable patrimoni cultural:
diverses esglésies d’estil romànic, el Museu del Tabac i antigues tradicions de caràcter litúrgic. En
l’àmbit natural, té part del seu territori dins la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada patrimoni de
la humanitat per la Unesco, i Naturlandia, el parc d’activitats a l’aire lliure més gran del Pirineu. La seva
oferta es complementa amb una gastronomia d’alçada i amb una oferta lúdica i sociocultural àmplia
i variada. Disposa, a més, del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, que serà seu del Congrés del
2 al 4 de març del 2016.
Inscripciones en
www.congresdeneu.ad · www.snowmountain.unwto.org
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