
TURISME D’EXPERIENCIES DE VALOR A PROP O LLUNY DE CASA 

1.tips de frivolitat, accessoris,presses, zàpings, modes, 

vulnerabilitats i exageracions... 

2.cada dia passem més d’un turisme passiu/consumista per optar per 

un altre d’experiència intensa,plena de sensacions radicals, 

implicat iva, per sobre el consum de productes opacs 

3.una amplia minoria multitudinària turisteja per retrobar-se, 

obrir-se,relacionar-se... 

4.en l’actual vuit hipermodern de la llarga i difícil gran 

transformació on estem i estarem 

5.en definitiva busquem VALOR PER LA VIDA en plenitud diferencial 

més que mai i tothom 

6.busquem experiències úniques,seqüencials,amables,creatives,que 

ens facilitin singularització 



7.sempre les imaginem en un lloc diferent del de la rutina 

quotidiana monòtona i estereotipada 

8.un lloc exòtic que pot ser molt a prop i que ben segur 

desconeixem o tenim molt borrós 

9.l’exòtic és misteri, ritual,descobriment,horitzó,màgia, 

celebració,encant,excitació, sotrac... 

 

COM IDEAR-LES,PRODUIR-LES, EMPAQUETAR-LES I FACILITAR-

LES PERQUE SIGUIN SIGNIFICATIVAMENT PLAENTS I ALTAMENT 

SEMPRE VALORADES I EL QUE OPTI PER ELLES SE SENTI 

PROFUNDAMENT VIVIFICAT/ENERGITZAT 

1.mapajem els espais experienciables físics prioritzant capacitats 

reals  



2.anotem possibles immaterials susceptibles de ser 

tangenciabilitzats sense forçar-los 

3.indaguem què podem crear de nou des de  potencialitats sense  

ser porucs i molt agosarats 

4.montem un primer relat del que tot això pot significar pels 

nostres temps dèbils en sentit 

5.fixem resultats que volem aconseguir amb aquest relat que narra 

els que som i ens posiciona   

6.tanquem-lo amb un VALOR DE MARCA únic despertant,memorable 

imprescindible,ple de sentit vital 

7.escrit des del relat i amb el llenguatge dels qui vindran a 

compartir amb nosaltres  

8.ara repesem tot aquest procés per cohesionar-lo i potenciar alló 

nuclear diferencial 



9.des del valor de marca desenvolopem innovadorament  cadascun del 

espais amb intensitat 

10.els immaterials serveixen per dotar de més vigor un espai 

nuclear o perifèric suggerent  

11. amb el mapa apassionant i des del valor de marca escrivim el 

relat definitiu amb força 

12.indiquem els públics objectius que convidarem amb un calendari 

fiable i aconseguim-los 

13.produim cada una de les experiències perquè aquí ens la juguem 

si son poc suggestives poden tenir una idea força explícita que es 

desprèn del valor,però mai un valor de marca propi 

14.dotem-nos d’un símbol/color de valor i d’un estil  propi, 

fàcilment detectable 

15. comuniquem en multicanal sovint i facilitem l’accés a tothom 

qui estigui interessat 



16.mimem el moment de la veritat que  és irrepetible i corona tot 

el nostre esforç intel·.ligent 

17.avalueu des del que us diuen els que han experimentat tot allò 

que els hem facilitat  

18.temporalment introduïu una acció sorprenent i inimitable per 

trencar monotonies 

 

EXEMPLES ENTRE MOLT D’ALTRES PER CONCRETAR EL QUE HE 

APORTAT FINS ARA 

CATALUNYA 

un país d’Europa 

mar, creativitat i paisatges intensos 

 



 

 

tenim un mar grec i romà, uns monestirs a la plana i la muntanya 

amb pobles i ciutats medievals on convivim i innovem, som un país 

amb industria i bons serveis i ens agrada compartir la llibertat 

des de la col·laboració plural. Som el Sud d’Europa obert a tothom 

i al futur amb entusiasme 

 

EMPORDÀ 

terra dels déus 

 

 

 



ALGUNES INDICACIONS ÚLTIMES ENTRE MOLTES D’ALTRES 

POSSIBLES A TENIR PRESENT EN TOT EL PROCÉS 

1.doneu-vos temps, però no perdeu un  dia en intensitat, 

innovació, equip i flexibilitat 

2.els diners venen sempre després, cosa que en alló que és públic 

costa molt d’entendre 

3.impressionem i no només interessem: és més difícil i és molt més 

fructífer a la curta i llarga  

3.no sigueu mai un vulgar parc d’atraccions o un destí només 

GUAI... prescindible !!!!!! 

4.demaneu als polítics que us deixin treballar, acceptat el 

valor/relat proposat amb vigor 

5.i si voleu saber més i aplicar-ho al vostre entorn, convideu-me 

a dinar     Toni Puig www.tonipuig.com 

http://www.tonipuig.com/

