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Una visió
transversal
del turisme
del futur

Quines estratègies han emprat entitats públiques i privades per adaptar les
destinacions de muntanya a la nova realitat? La resposta arribarà de la mà de
professionals del sector turístic d’àmbit internacional al Congrés Mundial de
Turisme de Neu i Muntanya, que tindrà lloc del 23 al 25 de març de 2022 al
Centre de Congressos d’Andorra la Vella. En aquesta onzena edició, que se
celebra sota el títol “Una mirada cap al futur”, es posaran de relleu no només
les estratègies de recuperació del sector turístic, sinó també els aspectes que
seran clau pel creixement del sector en el futur.
La recuperació i les perspectives de futur de les destinacions de muntanya seran
les temàtiques que iniciaran dos dies de taules rodones i conferències per part
de ponents de reconegut prestigi. És impossible parlar de turisme sense parlar
de digitalització. Per això, en el Congrés també es posarà en relleu la
importància dels smartphones com a font fonamental de captació de dades.
Ara, el big data ens proporciona una nova forma d’entendre el turisme de
muntanya i les noves aplicacions turístiques nascudes de la crisi de la pandèmia
han ajudat a les empreses a incloure la realitat virtual i la intel·ligència
artificial com a solucions per ajustar els seus models de negoci al nou escenari.
Per això, com no podria ser d’altra manera, la transformació digital comptarà
amb un protagonisme especial a les sessions del congrés. A més, també tindrem
l’oportunitat de conèixer alguns casos d’èxit de turisme gastronòmic i de
consum sostenible.
Aquesta revolució del sector no només obliga a modificar l’oferta turística, sinó
que també ha transformat els hàbits del consumidor. Actualment, la creixent
consciència ambiental ha provocat que el turista d’avui prioritzi, per davant
d’altres aspectes, destinacions turístiques responsables amb el medi ambient. A
Andorra, del 23 al 25 de març, coneixerem alguns exemples d’aquest turisme
d’experiències sostenible.
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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