
El màrqueting turístic és un element clau en la indústria turística i forma part de l'estratègia per 
acostar-se als clients i millorar les vendes de totes les empreses ja sigui allotjaments, càmpings, 
destinacions, proveïdors i altres organitzacions relacionades amb l'oci, els viatges i la restauració.

L'objectiu és generar demanda i vendre un producte o servei turístic. Però també hi ha finalitats 
secundàries que serveixen per impulsar el procés de compra, com millorar l’experiència del client, 
la imatge i la reputació i augmentar la visibilitat d'una destinació o servei.

Amb el màrqueting es comercialitza des de productes fins a experiències i en l'estratègia de 
comercialització cobra màxim protagonisme la comunicació i la publicitat per arribar a la màxima 
quantitat de públic possible.
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aplicades a empreses del sector turístic
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Dirigit a
· Alumnes i professionals del sector turístic
· Responsables de comunicació
· Comercials
· Directors comercials
· Directors de venta
· Revenue managers
· Directors de màrqueting
· Directors d’hotels, càmpings, ressorts, camps de golf, oci,
apartaments turístics

· Directors d’operacions
· Directors de restaurants i/o F&B
· Ajuntaments

Coordinació i docència
· Bistra Ivanova - Winbia
· Lorea Amezua - Digital expert
· Mirai School
· Lourdes Bujalance - URV

Preu
525 €

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat 
mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo, FUNDAE.
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PROGRAMA
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Mòdul 1
DIGITAL CUSTOMER JOURNEY I UX
• El client digital, nous hàbits i expectatives de clients
• Customer Journey i la seva gestió en entorns digitals
• Claus d'experiència de compra
• Buyer Persona
• Experiència d'usuari (UX)
• Un concepte clau per a l’èxit duna pàgina web: la usabilitat i

l’experiència d’usuari
• Com aconseguir pàgines web d'èxit (disseny centrat en l'usuari):

anàlisi i requisits
• Arquitectura de la web
• Tècniques d'avaluació i testing (test d'usabilitat)
• Usabilitat a web mobile

Pràctica: es realitzarà el disseny d'arquitectura d'una web

Mòdul 2
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION - SEO: COM OPTIMITZAR 
EL POSICIONAMENT DE LA TEVA WEB A CERCADORS DE 
MANERA NATURAL
• Funcionament dels cercadors
• Planificació i estratègia per a un òptim posicionament
• Posicionament a Google i a altres cercadors principals
• Evitar tècniques penalitzades pels cercadors
• Estudis sobre la posició als resultats de cerques

Pràctica: definició de l'univers semàntic d’una web i explicació 
pràctica de com funciona una eina de posicionament SEO

Mòdul 3
SEARCH ENGINE MARKETING - SEM: FONAMENTS, 
OPCIONS I PUNTS IMPORTANTS A L'ESTRATÈGIA SEM
• Terminologia bàsica SEM
• SEO vs SEM
• Opcions a Google Ads
• Característiques i components d'un compte de Google Ads
• L’estratègia SEM, definició de punts bàsics

Pràctica: realitzar una campanya de protecció de marca i una de 
remàrqueting de la teva web a Google Ads

Mòdul 4
COM GENERAR I QUALIFICAR LEADS
• Fonaments de big data, crear valor des d'espais no tradicionals
• El nou ecosistema de mitjans i les implicacions de les dades: El

DMP
• Concepte de Target Persona
• Fonaments de big data: crear valor des de fonts de dades no

tradicionals
• Com atraure trànsit qualificat a la teva web
• Els canals de generació de leads més comuns
• Com qualificar els leads? Qualificació de leads per millorar la

conversió

Pràctica: com funciona l’eina Lead Scooring Tool

Mòdul 5
METACERCADORS
• Com connectar el canal directe a tots els metacercadors:

Google, Trivago, Tripadvisor, Kayak, Skyscanner, Momondo,
Swoodoo, Microsoft Bing i altres

• Models CPA, CPC, i CPS
• Reserves per veu

Mòdul 6
INBOUND I COMPRA PROGRAMÀTICA
• Importància de la DATA
• Inbound a la pràctica buyer persona i buyer journey
• Fases del cicle de la compra
• Què és la compra programàtica?
• L'ecosistema programàtic
• Beneficis de la compra programàtica
• Evolució de la compra programàtica
• Canals i disciplines digitals

Pràctica: planificar una campanya de compra programàtica

Mòdul 7
SOCIAL MEDIA STRATEGY: LA INTEGRACIÓ DE LES 
XARXES SOCIALS AL NOSTRE PLA DE MITJANS DIGITAL
• Social Media Strategy: la integració de les principals xarxes

socials en objectius i estratègies de negoci
• Xarxes socials de lleure i professionals
• Mitjans socials: parlem de blocs
• Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube i Tik tok
• El metavers
• Les xarxes com a eCommerce
• Mesurament i ROI a xarxes socials

Pràctica: disseny i creació d'una campanya a Facebook

Mòdul 8
LES MÈTRIQUES I L'ANÀLISI DE RESULTATS DE LA 
INVERSIÓ ALS MITJANS DIGITALS
• Analytics (nova versió)
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