Resultats de:
L’estudi qualitatiu
de la demanda del Turisme en Família
a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre

Objectiu general
Aprofundir en el coneixement del turista que
viatja en família, la valoració que fan dels
serveis utilitzats així com analitzar les seves
necessitats actuals i futures.

Objectius específics

>> Entendre el perfil del turista familiar de
la Costa Daurada i Terres de l’Ebre.
>> Entendre la satisfacció dels usuaris
de serveis i productes enoturístics,
culturals i a la platja.
>> Comprendre el procés d’inspiració,
compra i experiència dels turistes.

Fitxa tècnica

40 ENTREVISTES
en profunditat

famílies amb nens
menors de 17 anys

activitats relacionades amb l’enoturisme,
el patrimoni cultural o platja a la
Costa Daurada i Terres de l’Ebre
del 11/07 al 6/09 de 2019

Costa Daurada i Terres de l’Ebre

Origen dels turistes

Tipus d’allotjament

Costa Daurada i Terres de l’Ebre

Activitats

Visita anterior

Factors decisors

Preu
Característiques
de la destinació
FACTORS
DE DECISIÓ
Coneixement previ de la zona
Experiències que ofereix

Ubicació

Què valoren les famílies?

Garantia de sol
DESTINACIÓ IDÒNIA
PER VIATJAR AMB NENS

Seguretat

LA QUALITAT DELS ESTABLIMENTS
HOTELERS I CÀMPINGS

COMUNICACIÓ VIÀRIA
I LA DISTÀNCIA

Accés còmode
a les platges

MUNICIPIS AMB
OFERTA VARIADA
LES EXPERIÈNCIES
PRÈVIES

Oci

Activitats
per a nens

Comerç

Què valoren les famílies?
DISTÀNCIA FINS A
L’ENCLAVAMENT TURÍSTIC
ESPAIS URBANS AMB
OFERTA D’OCI I ACTIVITATS

PUNT ESTRATÈGIC PER TAL
DE PODER MOURE’S PEL TERRITORI

L’ENTORN NATURAL

ATMOSFERA DE
TRANQUIL·LITAT I PAU

EL RIU EBRE
ÉS L’EIX CENTRAL

Conclusions
Platja innovadora

Necessitats de les famílies
>> Informació turística en més idiomes que
castellà i català.
>> Activitats per fer en família a la platja,
més enllà de sorra i aigua.
>> Oferta gastronòmica en horaris
adequats pels meus fills.
>> Restaurants amb menús i espais
adaptats per als meus fills.
>> Saber que estem segurs quan gaudim de
la platja.
>> Conèixer quines activitats podem fer en
un dia ennuvolat o amb pluja.
>> Saber què puc fer a la platja si hi anem
fora de temporada.

PLATJA INNOVADORA
Prendre el sol i mullar-nos
no és l’únic que busquem a la platja

FASES

RECERCA

RESERVA
1 MES
ABANS

ESTADA

COMPARTIR

MATÍ

MIGDIA

NIT

Trobar activitats
que puguin gaudir
en família (bici,
motos d’aigua...)

Trobar ofertes
gastronòmiques
des del mòbil i poder fer
reserves de manera àgil

Conèixer nivells de qualitat
d’aire i aigua per saber que
és segur banyar-se

Oferta gastronòmica
en horari adequat pels
seus fills

Activitats amb
animacions infantils

Saber quines activitats
es poden fer si el dia està
ennuvolat o plou

Menús saludables i
adaptats per als nens

Trobar oferta d’activitats
online de manera més àgil

ACTIVITATS
1-3
MESOS
ABANS

VALOREN

TROBEN
A FALTAR

Recomanacions
personals d’altres
turistes

Trobar tota la
informació i oferta
turística a internet i
en diferents idiomes

Poder reservar
allotjament de
manera àgil

Oferta personalitzada
d’activitats que
podríem realitzar
en família

Tenir oferta d’activitats
al lloc de l’allotjament
Trobar activitats a prop
d’on es troben allotjats

Poder mostrar
als seus amics
experiències
diferents de les
seves vacances

Si viatgen a la
mateixa destinació,
les experiències no
són molt diferents
d’un any a un altre

Conclusions
Vinya en família

Necessitats de les famílies
>> Que planificar i organitzar les activitats del dia
no sigui tan complicat.
>> Poder trobar tota la informació online i en
diferents idiomes.
>> Vull que els meus fills aprenguin alguna cosa
nova però al mateix temps es diverteixin.
>> Que les visites siguin més dinàmiques, més
vivencials.
>> Trobar més establiments amb espais i activitats
adaptats per a nens.
>> Menús saludables i adaptats per a nens.

VINYA EN FAMÍLIA
Que la visita a una bodega sigui més que
tastar vi quan estem amb els nens

FASES

RECERCA

RESERVA

ESTADA
MATÍ

MIGDIA

COMPARTIR
NIT

ACTIVITATS

VALOREN

TROBEN
A FALTAR

Blog

Recomanacions
d’amics i familiars
(que es converteixen
en prescriptors)

Informació
d’activitats en
altres idiomes

Poder fer reserves
online amb poc temps
d’antelació

Recomanacions
d’activitats que
podríem fer durant
la nostra estada

Poder programar
i realitzar diferents
activitats durant el dia

Trobar restaurants
a la ruta per
canviar d’espai

Ofertes d’enoturisme
adaptades per a nens

Menús saludables
i adaptats per als nens

Ofertes d’activitats
combinades durant el dia

Torns de restaurant
més amplis

Poder compartir un temps
tranquil en família
Sopar a l’allotjament per
poder descansar

Poder compartir
fàcilment les
experiències
positives i negatives
de les seves
vacances

L’experiència
no és molt diferent
de com els hi van
explicar els seus
amics i familiars

Conclusions
Patrimoni cultural

Necessitats de les famílies
>> Activitats més adaptades als nens perquè no
s’avorreixin.
>> Activitats en diferents idiomes.
>> Visites interactives i teatralitzades per
captar l’atenció dels nens i motivar el seu
aprenentatge.
>> Informació de les dificultats que poden
sorgir en una excursió amb nens.
>> Trobar a les oficines de turisme alguna cosa
més que la informació bàsica.
>> Rebre informació interessant i motivadora,
tant pels adults com per als nens.

PATRIMONI CULTURAL
Aconseguir despertar l’interès en els meus
fills per conèixer el patrimoni cultural.

FASES

RECERCA

RESERVA

ESTADA
MATÍ

MIGDIA

COMPARTIR
NIT

ACTIVITATS

VALOREN

TROBEN
A FALTAR

Blog

Que els nens
puguin participar
en la decisió de la
destinació

Informació que
resulti interessant
i motivadora per a
nens

Facilitat per fer
una reserva amb
antelació

Oferta d’activitats i
llocs interessants
per visitar durant la
nostra estada

Poder programar i realitzar
activitats el mateix dia que
arribem

Poder disfrutar de l’encant
dels pobles

Poder disfrutar un moment
de tranquilitat amb la
família

L’estat de conservació del
patrimoni

Descansar i guanyar forces
pel dia següent

Trobar més que la
informació bàsica en les
oficines de turisme

Activitats adaptades
per a nens

Informació de les dificultats
que puguin trobar en una
excursió amb nens

Visites interactives
i en més idiomes

Horaris de visita
i activitats massa tard

Menús saludables
i adaptats per als nens

Compartir amb
familiars i amics les
experiències i llocs
que van conèixer
durant les seves
vacances

Falta revestir les
activitats amb
experiències
i emoció

					Gràcies!

