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El
futur
del turisme
serà digital?

El “big data”, la “realitat virtual” o la “intel·ligència artificial” al sector
turístic han arribat per quedar-se, però si alguna tendència ha accelerat la
pandèmia en el món del turisme ha estat la digitalització. Per això, el Congrés
Mundial de Turisme de Neu i Muntanya posarà en relleu la importància de la
transformació digital com a palanca per fer front a la recuperació, de manera
immediata, i com a element imprescindible per al turisme del futur.
Professionals de referència del sector turístic a escala internacional faran
èmfasi en les estratègies instaurades per part d’entitats públiques i privades
per afrontar la crisi turística provocada per la pandèmia i debatran sobre el
paper dels smartphones i les noves aplicacions en el sector. La integració de la
sostenibilitat en tots els àmbits de la indústria turística o la importància
d’impulsar destinacions de muntanya responsables també seran qüestions
que els experts posaran sobre la taula.
El món canvia constantment i la ràpida adaptació a noves conjuntures és un
repte que ha d’afrontar qualsevol sector que vulgui evolucionar. El turisme ha
de veure aquest moment com una oportunitat per fer un pas endavant, oferint
productes i destinacions coherents amb aquesta nova visió de futur, un factor
essencial per sobreviure i créixer. En aquest escenari, tant el big data com la
realitat virtual i la intel·ligència artificial han estat eines clau per oferir a les
noves destinacions. Tot apunta que la nova mirada cap al futur, sota la qual
s’emmarca l’11a edició del Congrés, serà digital?
Si ets professional del sector i vols avançar-te al turisme de neu i muntanya del
futur, no t’ho pots perdre! T’esperem al Congrés mundial de turisme de neu i
muntanya!
Reserva el 23,24 i 25 de març de 2022!
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