Amb el suport de:

ACCIONS REALITZADES EL 2014

DESENVOLUPAMENT D’UNA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE L’OFERTA
TURÍSTICA DE TEMÀTICA SURERA

Aquesta és una de les activitats essencials del projecte CORKLANDTOUR i té per objectiu
disposar d’una plataforma de promoció turística dels territoris surers.

Per això, es va dissenyar un sistema de promoció basat en l’edició de material offline de
contacte amb operadores i professionals, l’edició de fulletons per distribuir entre el públic
potencial, i una plataforma que aglutinés informació d’interès tant pel públic general com pels
professionals del turisme.

Tot aquest contingut el podran trobar en el següent apartat, dedicat exclusivament al material
de promoció.

En aquest cas, ens centrem en el contacte establert per a la presentació dels territoris surers a
professionals del sector turístic, públics i privats, d’Espanya, França, Regne Unit, Alemanya,
Holanda i Bèlgica:

22 i 23 de gener 2014: En el marc de la Conferència Internacional Suredes i sector surer,
representants de RETECORK tenen l’oportunitat de mantenir diferents entrevistes amb
l’objectiu de presentar el projecte CORKLANDTOUR i establir així futures sinèrgies de
col·laboració:

•

Cork Forest Conservation Alliance. Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió
Executiva de RETECORK, i Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, es reuneixen amb
Patrick Spencer, Director Executiu de l’entitat. A la trobada es tracten de buscar acords
de cooperació, d’àmbit internacional, per a la promoció turística dels territoris surers
en el marc del projecte CORKLANDTOUR.

•

PEFC Espanya. Dionísio Simão Mendes, President de la Comissió Executiva de
RETECORK, i Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, es reuneixen amb Ana Belén
Noriega, Secretària General de PEFC Espanya, amb l’objectiu de buscar sinèrgies de
col·laboració entre ambdues entitats en el marc del projecte CORKLANDTOUR.

•

Two Birds One Stone. Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, s’entrevista amb el Sr.
Juan Treviño, representant de l’operador turístic especialitzat en turisme activo i de
natura, per buscar acords de cooperació amb organitzacions de prestigi, d’àmbit
internacional, per a la promoció turística dels territoris surers en el marc del projecte
CORKLANDTOUR.

23 i 24 de gener 2014: Assistència de Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, a FITUR, Fira
Internacional de Turisme, celebrada a Madrid. En aquest marc, es van realitzar vàries
entrevistes:

•

Agrotravel-Turismo Responsable. El representant de RETECORK es va reunir amb la
Sra. Susana Conde, Directora de l’agència TURISMO RESPONSABLE, by Agrotravel, per
buscar acords de cooperació amb organitzacions de prestigi, operadors turístics,
mitjans de comunicació, etc., per a la promoció turística dels territoris surers, en el
marc del projecte CORKLANDTOUR.

•

Revista Aire Libre. Josep Capellà es reuní amb el Sr. Diego Narváez, representant de
l’empresa OUTSIDE Comunicación, editora de la Revista Aire Libre, per buscar acords
de cooperació amb organitzacions de prestigi, operadors turístics, mitjans de
comunicació, etc., per a la promoció turística dels territoris surers, en el marc del
projecte CORKLANDTOUR.

•

Koan Consulting. El Coordinador de la Xarxa es va reunir amb el Sr. José María de Juan
Alonso, amb el motiu de prendre contacte amb la consultora especialitzada en turisme
sostenible Koan Consulting i representant a Espanya de TRAVELIFE. Tot això per
buscar acords de cooperació amb organitzacions de prestigi, operadors turístics,
mitjans de comunicació, etc., per a la promoció turística dels territoris surers, en el
marc del projecte CORKLANDTOUR.

•

Rutas Pangea. Josep Capellà es va reunir amb el Sr. Jesús Blázquez Sánchez,
representant de Rutas Pangea, operador turístic especialitzat en turisme actiu,
cicloturisme i de natura, per buscar acords de cooperació amb organitzacions de
prestigi en la promoció turística dels territoris surers, en el marc del projecte
CORKLANDTOUR.

•

Bruto Pomeroy. El representant de RETECORK es reuneix amb el Sr. Bruto Pomeroy,
Director de Conseguidores Asociados, Fábrica de Eventos Culturales i de la galeria d’art
El Viajero Alado, buscant sinèrgies de col·laboració en el marc del projecte
CORKLANDTOUR.

•

Paradores de España. Josep Capellà s’entrevista amb la Sra. Laura Arias, de Direcció
Operativa de Paradores. L’objectiu és recuperar contactes per a la promoció dels
territoris surers i els vins tapats amb suro en els restaurants de Paradores. Així mateix,
es presenta el projecte CORKLANDTOUR i es busquen mecanismes per a la creació de
producte turístic lligat a aquests territoris.

24 de març 2014: Josep Capellà, Coordinador de RETECORK, i Guillem Genover, Vicepresident
de la Comissió Executiva de RETECORK, es reuneixen amb el periodista Antoni Puigverd,
col·laborador en varis mitjans de comunicació de tipus audiovisual i escrit. Durant la trobada se
li presenta la Xarxa, el projecte CORKLANDTOUR, la situació actual del sector així com les
potencialitats que aquest té al seu abast. Així mateix, se l’acompanya durant la realització
d’una visita al Museu del Suro de Palafrugell.

Del 5 al 7 de setembre 2014: Josep Capellà, Coordinador de la Xarxa, assisteix a la Fira
TOURNATUR de Düsseldorf, Alemanya. En aquesta fira, es presenta el dossier professional
Descobreix els territoris surers, així com la nova plataforma online, establint conversació i
possibles futures col·laboracions amb els següents professionals, tot en el marc del projecte
CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges
surers:

•

Eva Hakes: Periodista freelance i redactora de la revista Wandermagazin i Outdoor
Magazine.

•

Montserrat Sierra: Responsable del Centre de Promoció Turística de Catalunya a
Alemanya.

•

Helena Jiménez: Responsable de Marketing. Empresa Pública per a la Gestió del
Turisme i de l’Esport d’Andalusia. Conselleria de Turisme i Comerç de la Junta
d’Andalusia.

•

Javier Mateos de Porras: Tècnic de Planificació i Promoció Turística de la Diputació de
Sevilla.

Així mateix, s’ha mantingut contacte telefònic o mitjançant correu electrònic amb els següents
agents i/o operadors turístics:

•

Espanya:
o A Peu, Girona
o Giroguies, Girona
o Años Luz, Barcelona
o Bon Viure, Barcelona
o RACC Travel, Barcelona
o Audouin Birding Tours, Tarragona
o Viajes responsables, Palma de Mallorca
o Arawak Viajes, Madrid
o Cellar Tours, Madrid
o Viavinum, Madrid
o Senderos y pueblos, Segòvia
o Avatar Turismo Ecuestre, Jaén

•

França:
o Arts et vie, París
o Clubaventure, París
o Intermèdes, París
o Terres d’aventure, París
o UCPA, París
o Zigzag Randonnées, París
o Cyclomundo, Gaillard

o La Balaguère, Arrens-Marsous cedex

•

Regne Unit:
o Acorn Venture Ltd, Halesowen
o Activities Abroad, Northumberland
o ATG Oxford, Oxford
o Exodus, Londres
o Explore!, Hants
o Footloose Adventure Travel, West Yorkshire
o Frontier Holidays, Glasgow
o Headwater, Cheshire
o Heatherlea, Inverness-Shire
o HF Holidays, Hertfordshire
o Honeyguide Wildlife Holidays, Norwich
o Hooked on Walking, West Lothian
o Ibex Trex Walking Holidays
o In the saddle, Shropshire
o Inntravel, York
o INTREPID, Hampshire
o Kings Angling & Activity Holidays, Hornchurch Essex
o Macs Adventure, Glasgow
o Natures Lens, Kent
o Naturetrek, Hampshire
o On Foot Holidays, Salisbury
o OutBreak Adventure Holidays
o Peregrine
o Pura aventura, Brighton
o Ramblers Worldwide Holidays, Herts
o Royle Safaris, Cheshire
o Sherpa Expeditions, Londres
o Spanish Steps, Northants
o The Travelling Naturalist, Dorset
o The Unique Traveller, Londres
o The Wayfarers, Gloucestershire
o Travel Bound, Brighton

o Utracks, Londres
o Walking Women, York
o Walks Worldwide, Hampshire
o Walks in Spain, Londres
o Wild About Travel, Cambridgeshire
o Wildlife Worldwide, Hampshire
o Wildwings, Bristol
o World Walks, Gloucestershire

•

Alemanya:
o Dr. Koch Reisen, Karlsruhe
o France Ecotours, Langen
o Gebeco Länder Erleben, Kiel
o Lupe Reisen, Troisdorf
o PEGASUS Internationale Reiterreisen, Puchheim
o reNatour, Nürnberg
o Vamos, Hannover
o Vuelta Cicloturismo, Hannover

•

Holanda:
o Ardanza, Bussum
o Cycletours, Amsterdam
o Eigen Wijze Reizen, Enschede
o SNP Naturreizen, Nijmegen
o All for Nature, AA Woerden

•

Bèlgica:
o Anders Reizen, Diest
o Belgian Biking, Gante
o Caractère, Erpe-Mere
o Hippo Trek, Opwijk

