DESPATX LLORET TURISME
Març 2021
30/03 – Participació com a ponents en el webinar europeu “La
sostenibilitat de la indústria turística i el rol del model d’aprenentatge
dual” organitzat per l’Associació per l’educació i la recerca en el turisme
i oci (ATLAS) (virtual).
Abril 2021
06/04 – Assistència a la Formació 360º organitzada pel Patronat de
Turisme Girona Costa Brava “Inbound Marketing: porta visites cap al
teu lloc web” (virtual).
07-08/04 – Organització de les sessions teòriques del taller sobre
fotografia i vídeo mòbil (virtual).
08/04 – Assistència a la presentació de l’estudi sobre la demanda del
cicloturisme esportiu als Països Baixos a càrrec de l’Agència Catalana
de Turisme (virtual).
09/04 – Assistència a la jornada “El desenvolupament local participatiu
al GALP Costa Brava” (virtual).
12/04 – Entrevista amb la cadena SER sobre les perspectives
turístiques a Lloret de Mar.
12/04 – Organització de la sessió participativa del Pla de sostenibilitat
turística de Lloret de Mar 2021-2024 amb el Consell Assessor Consultiu
de Lloret Turisme a Lloret de Mar.
13/04 – Reunió amb el Secretari d’Estat de Turisme (virtual).
13 i 21/04 – Organització de les sessions de formació sobre Social
Selling pels membres del Lloret Convention Bureau al Teatre de Lloret.
14/04 – Coordinació de la sessió fotogràfica per la marca LIDL a la cala
Sa Boadella.
14/04 - Organització del taller pràctic sobre fotografia i vídeo mòbil per
a les empreses d’activitats a Lloret de Mar.

15/04 - Organització del taller pràctic sobre fotografia i vídeo mòbil per
a les empreses de comerç a Lloret de Mar.
15/04 – Col·laboració en la gravació del vídeo presentació de l’acció
virtual WS Mercat Belga organitzat pel Patronat de Turisme Girona
Costa Brava a Lloret de Mar.
15/04 – Junta Directiva del Lloret Convention Bureau (virtual).
16/04 – Assistència a la presentació de l’estudi sobre els hàbits
familiars i la gamificació per part de l’Agència Catalana de Turisme
(virtual).
19/04 – Assistència a la jornada de presentació sobre “L’estratègia de
sostenibilitat turística en destinacions” organitzada per la Secretaria
d’Estat de Turisme (virtual).
19/04 – Organització del webinar “La reconversió de Lloret de Mar a
través dels Fons Europeus” amb FI Group i Meliá Hotels International
(virtual).
21-23/04 – Participació en l’acció Meeting Hiszpania de mercat polonès
organitzada per Turespaña (virtual).
22/04 – Organització de la sessió participativa del Pla de sostenibilitat
turística de Lloret de Mar 2021-2024 amb la Mesa Empresarial de
Turisme a Lloret de Mar.
23/04 – Assistència a la reunió de kick-off del projecte europeu
Greentour ““Economia Circular i Turisme Sostenible en Destinacions de
l’espai SUDOE” (virtual).
26/04 – Assistència a la Formació 360º organitzada pel Patronat de
Turisme Girona Costa Brava: “Dissenyant una estratègia de
comunicació online” (virtual).

