


La 6a edició del Forum TurisTIC us convida a gaudir 

d'un viatge molt tecnològic en companyia dels Müller.

Durant dos dies, el congrés mostrarà el viatge 

d'aquesta família fictícia a través de les fases:

Mostrarem les tecnologies més avançades que trobem 

en cadascuna d'aquestes etapes a través de casos 

reals, projectes i iniciatives.

Les empreses assistents al congrés podran 

conèixer quines oportunitats i avantatges els 

aporta al seu negoci la transformació digital.

De nou el congrés serà un espai on es presentaran les 

últimes solucions tecnològiques, es parlarà de reptes i 

de noves oportunitats de negoci.
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COM?
Ivana Miño serà alhora presentadora i "Guia turístic" del congrés, 

acompanyant a l'audiència i als ponents, en aquest trajecte per la 

tecnologia que promet ser molt interessant.

Ivana ens acompanyarà al llarg de tot aquest "viatge", ens 

explicarà qui són els Müller, per què van de viatge i a on?, 

ens farà preguntes, i ens farà partícips d'aquesta experiència.

QUINES TECNOLOGIES VEUREM?
Realitat Virtual i Augmentada, Robòtica, Intel·ligència 

Artificial, Big Data i Blockchain. També farem un repàs per les 

diferents eines que ja coneixem però que incorporen contínues 

innovacions.

QUINES TEMÀTIQUES TRACTAREM?
Parlarem d'experiències en destí i de com es construeixen. 

Veurem com s’inspiren els nostres clients a través d’experts en 

xarxes socials. De màrqueting, venda directa i distribució. 

Veurem quins nous perfils professionals sorgeixen d'aquesta 

nova manera de viatjar i de com gestionar la teva reputació 

online. No t'ho pots perdre!



Ens trobem a la primera etapa del viatge, i acompanyarem als Müller a 

l'apassionant fase de cercar un destí que s'ajusti a les necessitats de tots els 

membres de la família, analitzar tota la informació disponible, ofertes ... busquem 

la inspiració.

En aquest bloc temàtic veurem els canals que estan a disposició de les empreses 

per promocionar un destí: En què s'inspiren els teus clients? Quines eines 

tecnològiques tens a la teva disposició? Què busquen en un destí? Des del 

punt de vista de la tecnologia, comptarem amb la visió de diferents experts en la 

fase inspiracional: bloggers, influencers i xarxes socials.
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EMPRESES CONFIRMADES:

Un cop decidit el destí, ens endinsem en la difícil tasca de decidir hotel, avió, 

planificar horaris, visites, reserves, buf! .... El mercat turístic és complex, molt 

divers i competitiu pel que és clau que les empreses turístiques apostin per la 

transformació digital per adaptar-se als continus canvis. On són les noves 

oportunitats de negoci? Com puc conèixer millor als meus clients i sorprendre'ls?

A través de diferents casos d'èxit, solucions tecnològiques i un interessant debat 

sobre màrqueting i venda directa, veurem com podem aplicar en els nostres 

negocis la tecnologia Big Data, Intel·ligència artificial, els chatbots ... i posar-

la al servei del desenvolupament de productes i l'estratègia. 
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EMPRESES CONFIRMADES:

Els Müller ja han arribat al seu destí, i els esperen moltes sorpreses.

El turisme experiencial implica una nova classe de turista, multisensorial i 

multicanal, que busca viure la destinació d'una manera diferent.

Entendrem com es construeix l'experiència turística, a través de diferents píndoles 

d'experiències innovadores i com l'aplicació de noves tecnologies suposa una 

millora substancial en l'experiència: assistents virtuals, realitat augmentada 

simulada, blockchain... i alguna sorpresa més!
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Toca fer balanç, retocar fotos, fer recomanacions,... el final del viatge dels Müller i 

les seves experiències serviran d'inspiració per a altres viatgers!

Parlarem sobre nous perfils professionals que demanda el sector turístic, perfils 

que sorgeixen de la necessitat i les oportunitats de negoci que apareixen arran de 

l'aplicació de noves tecnologies. També des d'aquest punt de vista, parlarem de 

digitalització: flexibilitzar l'empresa per adaptar-se al canvi constant.

També comptarem amb la participació d'una de les plataformes més importants de 

ressenyes de viatges, un hostel molt innovador i una empresa experta en 

màrqueting digital i reputació online a un interessant debat sobre gestió de la 

reputació online en el sector turístic.
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