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TURISME DE COMPRES A POBLACIONS D’INTERIOR  
 

El turisme de compres  com a oportunitat de negoci i experiència per al client 
 

Objectius 
L’objectiu de la sessió serà aprofundir en el turisme de compres com a oportunitat de negoci 
per a les empreses del sector del comerç, tenint en compte la seva relació amb el turisme i 
l’experiència que ofereixen al client turista en la destinació. 
Quan parlem de destinacions d’interior el valor de la proposta està en la combinació de les 
diferents activitats econòmiques; allotjament, restauració, serveis i comerç. 
 
Quins temes tractarem? 

         L’experiència de compra a la destinació turística 

         La relació de les compres amb l’oci i la despesa turística a la destinació 

         Les oportunitats i el posicionament que un territori i el seu entorn, pot tenir amb el 
turisme de compres 

         Què comprem? On comprem? Tipologies de clients i perfils. 

         Com valorar una destinació de compres i alguns exemples de destinacions turístiques. 
 

Ponent 
Maria Segarra 
Directora d’Intueri Consulting, empresa especialitzada en estratègia, innovació i formació en 
retail. Més de 25 anys d’experiència en el sector del comerç. Dels projectes dels darrers anys 
destaquen en l’àmbit de l’orientació estratègica territorial i comercial, l’especialització en 
l’àmbit del turisme de compres; en concret l’execució del pla estratègic de turisme de compres 
d’Andorra, la implementació actual d’aquest pla, així com els diagnosis estratègics de turisme 
de compres de Barcelona ciutat i província, entre d’altres. 

 
Metodologia 
Sessió formativa de 4 hores on el assistent podrà obtenir eines vàlides per a la motivació de la 
clientela que accedeix a l’establiment amb l’objectiu de que la millora en l’atenció al client es 
pugui traduir en un augment de les vendes.  
 

Data, horaris i lloc:    
Dilluns 22 d’octubre de 2018, de 9:30 a 13:30 hores,  

Museu Etnogràfic, Plaça de l'Abat Oliba, s/n. de Ripoll 

 

Finançament  
Formació gratuïta pels assistents. 
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i 
finançament del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”  i els fons FEDER dintre del 
marc del “Programa de apoyo al comercio minorista 2018”. 
 

 


