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CONFIGURANT EL FUTUR DE L’HOSPITALITAT EN DESTINACIONS DE MUNTANYA

10 ANYS DE CONGRÉS MUNDIAL DE TURISME DE NEU I MUNTANYA
20 ANYS CREANT EXPERIÈNCIES D’ALÇADA
Del 21 al 23 de març del 2018, Escaldes-Engordany, celebrarà la 10a edició del Congrés mundial
de turisme de neu i muntanya. Deu congressos i 20 anys treballant amb eficiència i eficàcia en
la modernització dels productes i serveis relacionats amb les experiències turístiques d’alçada.
Durant els 9 congressos anteriors organitzats al país dels Pirineus, hem unit i creat sinèrgies
entre més de 3.000 professionals del turisme de neu i muntanya. Aquest any, seguim dirigintnos a aquests creadors d’experiències d’alçada, però ho fem des del concepte d’“hospitality”, un
aspecte bàsic a l’hora de desenvolupar el pla d’acció, la gestió, la comunicació i el màrqueting
dels negocis relacionats amb la neu i la muntanya, a on el públic objectiu s’endinsa en un medi
aliè per viure aventures impossibles de reproduir a l’entorn urbà.
Sopar sota les estrelles al bell mig de les muntanyes, descobrir racons insòlits fent senderisme,
calçar-se unes raquetes de neu per endinsar-se en la natura o trobar un moment de desconnexió
submergint-se en les aigües calentes d’un jacuzzi mentre a l’exterior neva, són algunes de les
experiències que només pot oferir el turisme de neu i muntanya, però, el recorregut del nostre
client comença molt abans, amb la reserva del seu viatge.
Una web amb una bona usabilitat, un codi ben treballat, una base de dades segmentada o
una resposta telefònica eficient poden canviar per complert la percepció del nostre visitant.
Aprendre a unir amb eficàcia l’online i l’offline per a crear moments únics o fer conviure
l’experiència de la tradició amb les últimes novetats en IT per millorar el nostre producte o
servei seran, entre d’altres, alguns dels temes que es tractaran durant aquesta trobada.
Si t’interessa el turisme de neu i muntanya, des del Govern d’Andorra, la UNWTO (World Tourism
Organization) i el Comú d’Escaldes-Engordany, t’emplacem a acompanyar-nos aquests 3 dies
de treball.
Ja pots reservar la teva plaça al congrés a http://mountainlikers.com/shop/
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