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PRESENTACIÓ

QUI SÓC
ARNAU GEA CRUELLS

HE TINGUT UNA IDEA,
M'HI ACOMPANYEU?
PERQUÈ, QUÈ FAREM I FORMA JURÍDICA
- Inquietut del propietari del celler per obrir visites
- He pensat, que tu ho podries fer.
- Som-hi!
- Tens un celler que ensenyaras el que tothom
ensenya.. donem-hi la volta.. PAM! IDEA!
- Taller de Vermuts
- Les condicions d'aquesta idea i la seva forma
jurídica:
No es podrà dur a terme sense l'ideòleg. La forma
jurídica serà autònom, l'empresa pagara un sou
(Factura) i els autonòms de l'ideòleg per retallar
costos.

ELEMENTS CORPORATIUS I LLOC

ON ES
DESENVOLUPARÀ
AQUESTA IDEA?

EL CELLER
El

celler

és

l'espai

d'emmagatzematge

dels

materials necessàries pel taller i del vi base, i en
el que els clients nomès trapitjaran per el tast de
vins base de les tines

LA VERMUTERIA
És l'espai on es desenvoluparà el taller. A més
restara obert als migdies, per a fer l'aperitiu i
sentir que estas envoltat d'un lloc on s'elabora el
que estas bebent

ELS
ELEMENTS
COPORATIUS
QUÈ ENS IDENTIFICA?

LOGO DEL
DEPARTAMENT
D'ENOTURISME

ETIQUETA DEL
VERMUT NEGRE,
MALADONA
LA LLENGENDA DEL PAS DE
LA MALADONA, JORGE
FORGES

ETIQUETA DEL
VERMUT BLANC,
CALA MORISCA
LLOC EMBLEMÀTIC DE
SITGES, ON HI HA UNA CALA I
UN RESTAURANT, KIM AÑON

MISSIÓ
VISIÓ
VALORS

MISSIÓ
Difondre, promocionar, impulsar, fomentar la cultura del vermut tant a
la població local com als estrangers a través dels nostres productes
vinícoles com el Vi, el Vermut .

VISIÓ
Creació de noves experiències com fes el teu propi vi per les tines, o
les activitats que poden derivar d'ella, com la de lligar el territori
vitivinícola de Sitges amb els productes que ven el Celler Díaz i que
connecten el producte a un territori.

VALORS
Els nostres valors són els d'apropar la cultura vitivinícola amb els seus
derivats com el vermut a les persones i per tant connectar una cultura
tan interioritzada per a la vegada tan desconeguda pel públic
interessat.

CLIENT POTENCIAL I TARGET ESCOLLIT

NACIONAL

INTERNACIONAL

GENERACIONS

PÚBLIC CATALÀ I ESPANYOL

SEGMENT LGTBI+

GENERACIO X-Y

Sitges és visitat per Catalans i

Focus posat en aquest segment,

És

Espanyols, no n'es la majoria pero

molt important a Sitges, és un

consumeix vermut i vi.

si mes d'una part del total dels

perfil DINKY.

L'Edat a posar el focus és la

visitants

la

mateixa

generació

que

la

que

que

mes

busca

la

destinació. Uns 47 anys de mitjana

Competidors directes del producte enoturístic
ARTCAVA- CELLER DE CAN
BATLLE
Crea el teu vermut 40 + 6,95 € taxa

CASA BACARDÍ
Cocktail 15€
Mixology 30€

LOV FERMENTS
Curs de vermuts 42 €

LAS VERMUDAS
Secrets i tast 15€
Tast i Còctels 24€
Tast i Elaboració 22€

LA PASTISSERA
Cursos de pastisseria per nens 12 €
Cursos de pastisseria per adults
25€

ART DE COOK
Curos de menú i receptes de
temporada 35€

PRODUCTE
COM ÉS?
DURADA: 1 HORA
PVP: 48 €

INTRODUCCIÓ
Petita

història

del

TAST DE VINS
BASE

vermut

a

Catalunya i Sitges i presentació
dels

nostres

productes

amb

l'Storytelling corresponent i visita
a les tines

PREPARACIÓ DEL
VERMUT

VERMUT +
APERITIU

Tast dels diferents vins base,

Juguem a Quimicefa? Vols

finalment tastaras una mica

perquè els clients trin el seu vi

ser un quimic i sentir-te

del vermut que has elaborat,

base preferit pel vermut

enòleg oer un dia? Al final

una copeta. i que millor que

t'enduras el teu propi vermut

acompanyat

dels

nostres

productes. Podràs gaudir-ho
tant com vulguis

SERVUCCIÓ

Saps què és
l'Omotenashi?

Elaboració del protocol
de Servucció
7 Pasos circulars
Cuidar al màxim el detall
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UN CLIENT CONTENT, ÉS LA MILLOR ESTRÈGIA DE
NEGOCI DE TOTES
Michael Leboeur

TNEMANOICISOP

ESTRÀTEGIA DE POSICIONAMENT SEO I SEM

ED

nacional. Ambdos targets de les generacions X/Y amb una mitjana de 47
anys.

AIGÈTARTSE

CREACIÓ D'UN 'BUYER' O
CLIENT POTENCIAL

Creació d'un client potencial. En aquest cas el Sagment LGTBI+ i el públic

Hem optat per unes quantes paraules clau, seleccionades amb diferents

PARAULES CLAU PER
L'ATENCIÓ DEL 'BUYER'

idiomes perquè el nostre celler aparegui als motors de Cerca:
Bodegas en Sitges / Wine Cellars in Sitges / Caves à Sitges
Enoturismo Sitges/ Wine tourism Sitges / Oenotourisme en Sitges
Vermouth in Sitges / Vermut Sitges / Vermouth à Sitges

són: Actualització de fotografies, actualització de la descripció, Actualització
dels horaris i actualització de productes que podem trobar

ED

ACTUALITZACIÓ DEL
GOOGLE BUSINESS

SEGTIS

Ja està creat però s'ha de dur a terme accions per a millorar-ho. Aquestes

TUMREV

LOOHCS

ESTRATÈGIA DE
POSICIONAENT AL
TRIPADVISOR

taller de vermuts.També la descripció del que fem i un llista dels serveis
que oferim, a part de renovar totes les fotos dels nostres productes i de
l'establiment.

DAEMDLO

TripAdvisor, ja que en tenim de feta, però no compta amb les novetats del

YRADNOCES

Primerament haurem de reformular tota la pàgina del Celler Díaz de

En aquest aspecte, promocionar internament des de les Xarxes Socials del
Celler l'Enoturisme. Aprofitarem per fer una campanya publicitària a les

CLASS

mateixes xarxes. Primer una de prova, i després veure l'impacte i millorar-la.

SCIENCE

POSICIONAMENT A LES
XARXES SOCIALS

Press Release 5W
WHO? Celler Díaz

WHAT? A new wine tourism acivity , the
Vemouth Workshop

WHERE? in Sitges

WHEN? To Start in January 2022

WHY? To endow Sitges with a
second wine tourism facility

Communiqué de presse 5W
QUI? L'Usine à vermouth de
QUAND? en janvier 2022

Sitges, Celler Díaz

PORQUOI? de doter Sitges d'un
QUOI? Une nouvelle activité touristique,
l'atelier du vermouth

OÙ? dans la rue Verge del Pilar à
Sitges

second équipement oenotouristique
et d'assurer les visites de la cave

MOLTES
GRÀCIES

