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8è CONGRÉS MUNDIAL 
DE TURISME DE NEU I MUNTANYA

Durant dos dies, vint-i-tres experts d’Europa, Amèrica i Àsia ens mostraran els desafiaments i les 
oportunitats que presenta el turisme de muntanya a l’estiu. Si a l’anterior butlletí electrònic et vam 
presentar el programa i els ponents del primer dia del Congrés, a continuació et presentem els ponents 
que participaran en la segona jornada, el dia 10 d’abril:

PONENTS

Iniciarem el segon dia del Congrés amb la sisena sessió, parlant d’aplicacions mòbils i turisme. La Sra. Montserrat Peñarroya, 
CEO i fundadora del 3iSIC (Espanya), ens oferirà una visió global del tema i ens mostrarà com el desenvolupament del turisme 
i les aplicacions mòbils tenen molt més en comú del que ens pensem. A continuació, la Sra. Núria Tarré, directora general 
de Grandvalira (Andorra), ens presentarà de quina manera les empreses converteixen les dades de les app en coneixement, 
alhora que ofereixen serveis als clients. Dins la mateixa sessió, el Sr. Betim Budzaku, gerent d’Andorra Turisme, ens presentarà 
l’app Andorra Turisme Actiu i el projecte d’Andorra Smart Country. Sense abandonar el tema de les aplicacions, veurem 
dos excel.lents exemples d’aplicacions i turisme: d’una banda, el Sr. Rafael Olmedo, CEO de Geko NavSat (Espanya), ens 
presentarà l’Acoustic Trail, i d’altra banda, el Sr. Guillem Viladomat, CEO d’Alpify Outdoor Security Tracking System (Andorra), 
ens presentarà Alpify, l’aplicació de localització i avís d’emergència que ajuda a salvar vides a la muntanya.

A la setena sessió, veurem com les destinacions de muntanya s’estan posicionant amb molt bons resultats dins el sector 
del benestar i el turisme termal, associat a l’oci i l’esport: el Sr. Bernhard Joachim, CEO d’Allgäu Ltd, ens exposarà el cas de 
Kempten a Alemanya, i el Sr. Andreas Steibl ens ensenyarà com es conjuguen relaxació, esport i cultura a Ischgl (Àustria).

A la vuitena sessió veurem com la innovació és un dels factors clau per a l’èxit en el desenvolupament i la consolidació de 
les destinacions de muntanya: el Sr. Bohuš Hlavatý, president del Consell d’Administració i director executiu, ens parlarà 
del cas de Tatry Mountain Resorts a Eslovàquia, i el Sr. Branimir Botev, viceministre d’Economia i Energia de Bulgària, 
ens explicarà de quina manera el seu país s’està convertint en una destinació emergent de muntanya. Tancarà la sessió 
el Sr. Francesc Camp, ministre de Turisme i Medi Ambient d’Andorra, que ens mostrarà l’estratègia d’Andorra per atraure 
visitants al llarg de tot l’any.

Dins la novena i darrera sessió del Congrés analitzarem les noves tendències de cross marketing muntanya-ciutat: Veurem 
el cas de la ciutat metropolitana d’Ulsan, a la República de Corea, amb el seu director de turisme, el Sr. Sang Yuk Kim. I 
a continuació el Sr. Stephen Pearce, director de Turisme de Vancouver (Canadà), ens mostrarà com es complementen 
Vancouver i Whistler.

Les conclusions tècniques aniran a càrrec del Sr. Peter Keller i del Sr. Luigi Gaido, director del Congrés, i la cerimònia de 
cloenda serà a càrrec de la Sra. Maria Rosa Ferrer, cònsol d’Andorra la Vella; de la Sra. Montserrat Gil, cònsol de Sant Julià 
de Lòria; del Sr. Marcio Favilla, director executiu de l’OMT, i del Sr. Francesc Camp, ministre de Turisme i Medi Ambient 
del Principat d’Andorra.

Inscriu-t’hi ara i reserva allotjament en condicions preferents a
www.congresdeneu.ad

 Si aquest butlletí t’ha semblat interessant, comparteix-lo!
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