
 

 

 

 

Curs de DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES TURÍSTICS (30h) 
De la idea inicial a la creació del producte enoturístic  

i la seva comercialització 
OCIO VITAL- BARCELONA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Durada: 30h 
 

Calendari: 22, 29 d’Octubre, 5, 12, 19 i 26 de Novembre de 9 a  14h 
 

Lloc de realització: Ocio Vital - Pintor Fortuny 10-14 (Barcelona) 

Inscripcions 

 

Una primera definició de l'enoturisme es 

refereix a les activitats turístiques que es 

generen al voltant del vi o dels cellers. 

Però l'enoturisme és molt més.  

Es relaciona amb el turisme gastronòmic 

i amb el turisme cultural segons el 

caràcter històric i patrimonial de la regió 

vinícola. Parlem de com el vi vertebra un 

turisme que cada cop va a més. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew7HJqywatVuNb0EiBkn79MdjDSFIFTNIMOr7NGQnLzrp9yQ/viewform?v


 

 

 
 
Destinataris 
Aquesta formació és totalment subvencionada i està adreçada prioritàriament a persones 
treballadores ocupades tot i que també hi ha un percentatge de places per admetre persones 
desocupades. 
 
 
Professorat 
Manel Colmenero, professional una llarga trajectòria professional en turisme. Creador de la xarxa 
social Gastronomicum 2.0 i projectes tant interessants com Ocio Vital, Food Wine Tours y Casino 
Gourmet, tot un referent del turisme enogastronòmic. 
És expert en Turisme Gastronòmic,  especialista en Màrqueting IESE,  Màster en Turisme Cultural,  
escriptor -3er Premi Enoturisme Gourmand Awards 2013-. 
 
 
Objectius generals 

 Ser capaç de crear productes i/o serveis turístics atenent a les característiques territorials i 
variables socioeconòmiques. 
 
 

Continguts 
1. Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més 
impacte socioeconòmic per a l'entorn.: 

1. 1 Desenvolupament del producte, servei i/o destinació turística. 
1.2 Anàlisi dels efectes del desenvolupament turístic. 
1.3 Establiment de la capacitat de càrrega. 
1.4 La posada en marxa del producte o destinació turística. 
1.5 Importància i creació de la marca i de la imatge de la destinació. 
1.6 Funcions de la imatge de marca i tipus. 
1.7 Publicitat, publicacions, RP, fires turístiques, trobades professionals entre oferents de 
productes turístics i organitzadors de viatges i d'altres 

2. Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l'activitat dels agents locals amb el 
producte o servei turístic creat: 

2.1 Polítiques instrumentals de desenvolupament local. 
2.2 Tècniques de dinamització dels diferents grups d’interès. 
2.3 Ajuts i subvencions. 


