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REACTIVACIÓ I INNOVACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC POST COVID-19 
 (10 hores) 

 

 
OBJECTIUS GENERALS 
 
- Reconèixer la importància en el sector turístic dels serveis d’allotjament i restauració 
com a motor de l’economia, aplicant les mesures del Pla d’Impuls del sector Turístic 
post-COVID-19 per a recuperar la confiança en el sector. 
- Identificar les situacions noves generades pel SARS-CoV-2, generant solucions a 
través de les noves tecnologies i reconduint el negoci per generar lloc de treball 
estable i segurs. 
 

CONTINGUTS 

Reactivació del sector 
 
Reconeixement de la importància de la cadena de valor del turisme. 
- Reactivació del sector duradora 
- La importància del turisme segur i sostenible 
- Millora de la competitivitat de la destinació turística 
 
Recuperació de la confiança en una destinació 100% segur. 
- Pla d'Impuls al Sector Turístic 
- Guies per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en el sector 
turísticc. 
- Recerca d'informació a la xarxa: Re-open EU 
 
Desenvolupament de plans de millora en allotjaments. 
- Tipus d'allotjaments: hotels, albergs, càmpings, balnearis i allotjaments rurals. 
- Mesures econòmiques, labotals i fiscals. 
- Estratègies per al desenvolupament i aplicació pràctica 
 
Desenvolupament de plans de millora en restauració. 
- Tipus de serveis en restauració: servei en sala, servei en barra, servei a terrassa, 
servei de bufet, 
repartiment a domicili, menjar per emportar i esdeveniments. 
- Mesures econòmiques, laborals i fiscals. 
- Estratègies per al desenvolupament i aplicació pràctica 
 
Situacions noves. Noves solucions. 
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Reconeixement de la importància de la digitalització en el sector. 
- Màrqueting i promoció 
- Identificació de les noves formes de venda i les noves tecnologies en l'entorn post 
COVID-19. 
- Estratègies en línia. 
- Les xarxes de contactes 
- Networking professional. 
- Com compartir informació: blocs, fòrums, wiki 
- Diferents plataformes de difusió: LinkedIn, Facebook, Google+, Twiter, Youtube, 
About.me ... 
 
Determinació de l'emprenedoria com a nou nínxol de mercat en l'entorn post COVID -
19 
- Concepte de startup. 
- Tècniques per al creixement d'un negoci: 
- Brainstorming 
- Mètode SCAMER 
- Moonshot thinking 
- Desing thinking 

- AltresNOM DE L'ACCIÓTINGUTS 
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