VIII

Simposi
2017
DIJOUS

16 NOV

PROFESSIONALITAT
I INNOVACIÓ.
Clau de l’èxit en el sector
dels apartaments

Programació
9.00h
9.30h

Recepció
Inauguració del Simposi
Sra. Marta Madrenas - Alcaldessa de Girona

10.00h

Sr. Lluis Parera - President d’ATA

Ponència
El revenue management i la optimització
comercial als apartaments turístics
Sr. Yassine Bouallala - Professor associat de la Facultat de Turisme de la UdG

10.45h

Ponència
Nous factors de canvi en el turisme contemporani
Dr. José A. Donaire - Vicedegà de la Facultat de Turisme de la UDG

Dirigit a:
Professionals i empresaris del sector turístic, en especial
a propietaris i gestors d’H.U.T. i A.T.
Tècnics i responsables polítics de diferents administracions
relacionades directe o indirectament amb el sector turístic.

El preu inclou l’assistència a la jornada, coffee-break i dinar.
Per a formalitzar la vostra inscripció, cal que ens feu arribar
un correu electrònic, juntament amb el justificant d’ingrés*,
a cristina@apartmentsandvillasgirona.org indicant:

Pausa cafè
Ponència
Futur legal a Europa Short&Rental
Sr. Carlos Villaro - President de l’European Holiday
Home Association (EHHA)

13.30h

14.15h

Ponència
Com no dependre dels grans Portals de Reserves
Sr. Joan Ribas - Soci Fundador de GNA

11.30h

12.15h
12.45h

Ponència
Marketing Emocional y Storytelling per crear
vincles afectius entre allotjaments i clients
Sra. Èlia Guardiola - Fundadora de Serendipia

Clausura del Simposi i Entrega del Sol
de la Costa Brava
Sr. Octavi Bono - Director General de Turisme

14.45h

Sr. Lluis Parera - President d’ATA

Dinar i seguidament Humor còmic
amb Sketchos
Acte moderat per Judit Arroyo - Periodista

€ 65/pers – preu general
€ 38/pers – preu especial associats ATA
			
i FEDERATUR
Places limitades | Termini màxim d’inscripció: dilluns 13 de novembre

- número de persones
- nom de l’empresa i/o nom i cognom de cada persona
- telèfon
- correu electrònic de contacte
*nº de compte de l’Associació Turística d’Apartaments:
ES13 0081 0086 00 0001594360

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

