
EL 
TURISME 

I LA 
TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL

Els avanços digi ta ls porten aparel lats 
canvis en la manera en què ens 
connectem i  informem, modif icacions 
en el  nostre comportament i  e l  foment 
de la innovació i  les estratègies per a 
un desenvolupament sostenible i  
responsable.
 
El  manteniment d 'un creixement 
cont inu i  inclusiu del  sector tur íst ic,  
d 'acord amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides ,  exigeix una mi l lor  
comprensió de les creixents 
repercussions econòmiques, socials i  
ambientals de la tecnologia i  innovació 
en el  tur isme.
 
Enguany, el  lema del  Dia Mundial  del  
Tur isme (DMT) és «Turisme i  
transformació digital».
 
Sabem que, gràcies als avanços 
digi ta ls,  e l  sector tur íst ic pot contr ibuir  
a l 'assol iment d ' importants object ius 
de desenvolupament com, entre al t res,  
e l  foment de la in ic iat iva empresar ia l  i  
de la inclusió,  l 'apoderament de la 
comunitat  local  i  l 'e f icàcia en la gest ió 
dels recursos. El  DMT d'enguany ens 
ajudarà a descobr i r  les noves 
oportuni tats que br inden al  tur isme els 
avanços tecnològics,  entre els quals 
cal  esmentar la intel· l igència de 
dades, la intel· l igència art i f ic ia l  i  les 
plataformes digi ta ls.
 
Per tot  a ixò,  Benissa desi t ja abordar 
aquesta temàt ica des del  punt de vista 
de la t ransformació digi ta l  que les 
dest inacions turíst iques estan 
exper imentant en l 'actual i tat .  La 
intenció de convert i r -se en una 
Destinació Turística Intel· l igent 
(DTI)  suposa l 'establ iment d 'una 
estratègia de revaloració de la 
dest inació que permeta augmentar la 
seua compet i t iv i tat ,  mit jançant un 
mi l lor  aprof i tament dels seus atract ius 
naturals i  cul turals,  la creació d 'a l t res 
recursos innovadors,  la mi l lora en 
l 'ef ic iència dels processos de 
producció i  d istr ibució que, f inalment,  
impulse el  desenvolupament sostenible 
i  faci l i te la interacció del  v is i tant  amb 
la dest inació.
 

Dijous, 27 de setembre de 2018
Benissa

Organitza

Col·laboren



GET  

YOUR  

PLANT  

TODAY

09.00 h  Recepció assistents i  
benvinguda a càrrec de l 'a lcalde 
de Benissa, Sr.  Abel  Cardona i  la 
directora de la Seu Universi tàr ia 
de Benissa, Sra. Concepción Bru.
 
09.15 h  Presentació de la jornada 
a càrrec del  regidor de Tur isme, 
Sr. Fernando López.
 
09.30 h Les DTI a la Comunitat  
Valenciana: reptes i  oportuni tats.  
Sra. Raquel Huete. Directora 
General de Turisme.
 
10.00 h DTI:  e l  cas de Benidorm 
pas a pas. Sra. Leire Bilbao. 
Gerent de Visit  Benidorm.
 
11.00 h PAUSA-CAFÉ
 
11.30 h  Of ic ina DTI:  passos a 
seguir  i  assessorament per a 
convert i r -se en una dest inació 
DTI.  Ajudes. Paper de 
l 'administració local  i  del  sector 
empresar ia l  en una DTI.  Sr. 
Francisco Juan. Director del 
* Invattur.   
 
12.30 h -  14.00 h. Cloenda i  v is i ta 
guiada pel  Centre Històr ic de 
Benissa a càrrec de les/els guies 
voluntar is/es de l 'Ajuntament de 
Benissa.
 
14.00 h. FI  DE LA JORNADA.
 

Dijous, 27 de setembre
 
 
 
 
      turismo@ajbenissa.es 
      96 573 22 25
      627 307 511
Indicant el  teu nom, cognoms, 
adreça electrònica i  te lèfon.
 
 
 
 
Seu Universi tàr ia de Benissa. 
C/ Puríssima, 57-59 
 
 
 
 
Personal  pol í t ic  i  tècnic (àrees 
d 'Alcaldia,  Innovació,  Noves 
tecnologies,  Tur isme, Medi 
ambient,  Cul tura,  etc.) ,  estudiants 
de Tur isme, empresar iat  del  sector 
tur íst ic (al lot jaments,  gastronomia, 
oferta complementàr ia,  comerç 
t radic ional ,  etc.) .
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Dirigit a


