
Acta reunió
Grup de Treball de Turisme de Congressos

Mesa Local de Turisme d’Alcoi
15 de març de 2016

Assistent Entitat
Lorena Zamorano Regidora de Turisme
Ana Moltó Cambra de Comerç
Laura Hotel HC Alcoi

Antonio y Guillermina
Manolo Llorca Universitat Politècnica
Màrius Ivorra Compromís Alcoi

S’inicia la reunió a les 16.20 hores. S’anomena a Màrius Ivorra com a secretari d’aquest
grup de treball.

El representant de la Politècnica, indica que són ells els que més possibilitats tenen 
d’organitzar congressos  de certa dimensió a la ciutat. 

I expressa que la possibilitat de crear un personatge en 3D per unificar els criteris a 
l’hora d’explicar el turisme d’Alcoi. El personatge seria bàsicament en format digital i 
s’inclouria en les explicacions dels vídeos, en les ofertes de serveis via web i es podria 
utilitzar com a segell de marca comuna per al turisme local/comarcal.

El representant de Compromís, indica que és interessant l’anterior proposta però que 
prèviament caldria unificar i saber quin focus volem tenir en el turisme de congressos i 
així poder vendre les propostes d’una forma diferenciada.

La representant del govern local, informa que actualment hi ha a la regidoria de turisme 
un llistat amb totes les empreses i espais que al seu dia es van associar a la Fundació de 
Turisme “Alcoy puente de cultura”

El grup comença un debat on es plantegen les diferents possibilitats de com conèixer i 
organitzar les diferents  ofertes que dona la ciutat. Com podríem crear diferents paquets 
per a congressos des d’un tamany reduït fins a  el màxim que podria albergar la ciutat 
donades les seues instal·lacions.

Es comenta també que una part molt important del turisme de congressos són els serveis
alternatius d’oci i  restauració i aleshores deuríem fer un recull de l’oferta, focalitzant en
els punts que ens interessa vendre com a marca a l’exterior. Per poder així presentar en 
el futur document que es redactarà per a que els representants pugen anar a les diferents 
fires de congressos per a vendre la ciutat com a destinació de congressos.

Es decideix:
 Demanar a la regidora de Turisme facilite als membres d’aquest grup de treball 

el llistat d’empreses i espais que estaven associats a l’anterior Fundació de 
turisme.

 Convocar la pròxima reunió el dia 29 de març a les 16 hores en la Cambra de 
Comerç


