
 



 

1. Nombre de turistes a Catalunya: 3.928.000 (+ 4.1% creixement 
respecte el 2009, per sobre de la mitjana) 

2. 30% del total de turistes internacionals rebuts a Catalunya són 
francesos (29.8%) 

3. Nombre de pernoctacions a Catalunya: 27.961.000 (+ 9.7%) 

4. Estada Mitjana a Catalunya: 7,1 dies (- 5%) 

5. 2040.24 milions d’euros de despesa turística dels francesos a 
Catalunya (+ 13.2% respecte al 2009)                                                
Representa: 19.4% de la despesa total de tots els mercats  

Dades estadístiques bàsiques 2010 

CPT França 



 62.800.000 habitants France “métropolitaine” - sense ultramar 

 544.435 km² France “métropolitaine” - sense ultramar 

 29.800 € Renda per càpita 

 PIB 1.9 bilions € 

 Alta esperança de vida: homes 78.1 / dones 84.8 

 Una de les natalitats més altes d’Europa (mitjana 2 nens /dona) 

 27 Regions, 100 departaments 

 Centralització del País cap a la capital París 

 Altres ciutats importants: Lió i Marsella 

Dades generals de França 

 

CPT França 



Estructura del mercat francès 

1. 1er mercat emissor internacional per a 
Catalunya 

2. 1er competidor de Catalunya en tots els 
productes 

3. 23% del mercat surt a l’estranger de vacances 

4. 43% ve de la meitat sud i un 20% de l’Ile de 
France 

5.    2,03 estades curtes i 1,68 estades llargues 

 

6.   Organització individual de les vacances  

7. Intermediació envers  Catalunya més 
moderada 

8.   Viatgen en família i nens 

9.   Calendari tripartit de vacances escolars 

10.  Es valora molt el tracte en francès 

 1er mercat emissor internacional per a Catalunya, 
mercat de proximitat i madur 

CPT França 



Tendències del mercat França 

1.  Comparen més serveis i preus 

2. Cada cop més intermediació on-line i 
d’última hora  (56% d’internautes compren 
viatges on-line) 

3.   Evolució de la compra vers altres plataformes 
on-line (telèfons i tabletes) 

4. Gran potencial per al turisme familiar 

5. Client cada cop més sènior 

 

6. Major demanda d’un producte més en 
acord amb la natura, sostenible 

7. Cerca d’experiències autèntiques 

8. Segueix tenint una gran importància el 
turisme rodat 

9. El transport aeri va guanyant terreny, 
amb els increments de les connexions 
aèries (280 connexions/set) 

10. Previsió del nou tram TGV envers la 
frontera espanyola: 105 000 viatgers 
més sobre l’eix (Paris-Montpellier- 
Barcelona) 

CPT França 



Principals productes prioritaris al mercat francès  

1. Sol & Platja 

2. Cultural / Rutes Culturals 

3. City Break a Barcelona 

4. Actiu & Natura 

5. MICE 

6. Gastronomia 

7. Estades Lingüístiques 
 
 
 

 Tendència turística emergent: consum en binomi de diferents productes 
 (ex: Cultura + Gastronomia)  

CPT França 



Principals segments turístics prioritaris del mercat francès 

1. Familiar 

2. Sènior 

3. Juvenils 

4. Singles 

5. Parelles /LGBT 

6. Accessible 
 
 

  La sostenibilitat i les noves tecnologies influeixen cada cop més  
en els productes o segments destacats. 

CPT França 



Punts forts de Catalunya respecte a la competència 

1. Bona relació qualitat/preu. 
 

2. Molt bon posicionament de marques com Barcelona, Costa Brava, 
Costa Daurada, FC Barcelona i Port Aventura, Ferran Adrià, Gaudí, 
Dalí, entre d’altres. 
 

3. Proximitat (fàcil accés amb mitjans de transport: cotxe, avió, 
properament TGV). 
 

4. Oferta variada i ben estructurada. 
 

5. Bon clima i tracte personal. 
 
 

CPT França 



Punts febles de Catalunya respecte a la competència 

1. Imatge de turisme massificat i de costa sobre-explotada. 
 

2. Inseguretat a Barcelona. 
 

3. La marca Catalunya no està ben posicionada (prioritzar productes   
turístics). 
 

4. Dificultat per identificar atractius turístics fora de la costa. 
 

5. Manca d’adaptació de l’oferta a la demanda en certs productes. 
 
 

CPT França 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Des del CPT de Beijing  es cobreix el mercat de  la 
 
 

-Xina continental 
 

-Hong Kong (Regió amb administració específica) 
 

-Taiwan (des de gener de 2011 els ciutadans de Taiwan tenen  visat lliure per 
viatjar als països europeus de l’espai Schengen) 

 
 
 
 

CPT Xina 



Dades estadístiques bàsiques de 2010 

Nombre de turistes a Catalunya: 75 mil 

Nombre de pernoctacions a Catalunya: 157,5 mil 

Estada mitjana a Catalunya: 2,1 dies 

CPT Xina 



Població :  1.341 milions 
                    Població urbana i rural: 49.68% i 50.32% 

Renda per càpita disponible (població urbana)  
RMB 19.109 (+7,8%) 

PIB:  
RMB 39.798.300 milions 

CPT Xina 



Estructura del mercat xinès 

1.-Mercat llunyà, sense connexió aèria directa. 
 
2.-Mercat emergent 
(a partir del 2004 ADS amb la UE) 
 
3.-Mercat amb gran potencial 
(segons previsions de l’OMT serà el primer mercat emissor mundial l’any 
2020). 
 
4.-Mercat fortament intermediat, amb gran concentració 
 
5.-En turisme vacacional el sector demana oferta més variada (actualment 
només hi ha una ruta). En turisme de reunions Barcelona ja és una destinació 
semi-madura) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPT Xina 



Estructura del mercat xinès 

Tendències 

1.-Segons el Plan Estratégico de Turespaña  s’aspira a rebre 300.000 
turistes xinesos l’any 2012 i 1 milió l’any 2020 – major flexibilitat en 
obtenció de visats ) 
 
2.-Major connexió aèria amb la capital catalana. 
 
3.-Més productes temàtics (turisme eno-gastronòmic i esportiu) 
     i més viatges a mida. 
 
4.-Més creuers (turisme de luxe). 
 
5.-Increment en el nombre de turistes individuals (visats individuals i 
xarxes socials) 
 

 
 
 

CPT Xina 



Principals segments 

1.-Circuit per la península ibèrica de turisme vacacional:  dues nits a 
Barcelona (shopping + casino) 
 
2.-MICE (viatges corporatius d’incentiu) 
 
3.-Turisme de luxe (gastronomia+creuer+viatges a mida+golf) 
 
 
 
 

CPT Xina 



Punts forts de Catalunya respecte de la competència 

1.-Barcelona: Marca consolidada 
 
2.-El Barça: Millor equip del món 
 
3.-Primer port de creuer d’Europa 
 
4.-Factor polític 
     Catalunya agermanada amb Guangdong i  
     Barcelona agermanada amb Xangai 
 
 
 
 

CPT Xina 



Punts febles de Catalunya respecte de la competència 

1.-Manca d’una segona marca territorial per combinar amb Barcelona 
 
2.- Manca de coneixement dels costums empresarials del sector turístic 
xinès. 
 
3.-Falta de formació.  
 
4.-Cal reforçar col·laboracions transversals amb d’altres organismes i 
empreses. 
 
 
 
 

CPT Xina 



 



 
 

Alemanya 
 

Àustria 
 

Suïssa 
 
 
 
 

Des del CPT de Frankfurt es cobreixen els mercats d’  
 
 
 
 

CPT Alemanya 



Dades estadístiques bàsiques del 2010 

Nombre de turistes a Catalunya: Alemanya: 1.152.000; Suïssa: 304.000 

Nombre de pernoctacions a Catalunya: Alemanya: 1.689.000; Suïssa: 725.000 

Estada Mitjana a Catalunya: Alemanya: 10,1 dies; Suïssa: 9 dies 

Despesa a Catalunya: Alemanya:845,4M€; Suïssa: 236,1M€, Àustria: 117,2M€ 

CPT Alemanya 



Població: Alemanya 82M; Suïssa 7,7M; Àustria 8,3M 

Renda per càpita: Alemanya 29.000€; Suïssa 48.000€; Àustria 32.000€  

PIB: Alemanya 2.497 M€; Suïssa 379 M€, Àustria 272 M€ 

CPT Alemanya 



Estructura del mercat alemany 

1.- Mercat madur 
 
2.- Turista experimentat i exigent 
 
3.- Mercat que ja treballa amb Catalunya 
 
4.- Un 30% fa vacances a Alemanya 
 
5.- 3 TTOO dominen el 58% del mercat  
(TUI, Rewe i Thomas Cook) 
 

6.- Bones connexions Alemanya-Catalunya 
 
7.- Alemanya: Primer país emissor de 
turistes d’Europa 
 
8.- Augment de segons i tercers viatges a 
l’any  
 
9.- Bona situació econòmica 
 
10.- Espanya: destinació preferida dels 
alemanys  (Balears, Canàries i Catalunya) 

Alemanya és un mercat madur, experimentat i exigent. 

CPT Alemanya 



Estructura del mercat alemany 

 Tendències 

1.- Augment dels paquets dinàmics (Individualitat) 
 
2.- Augment del turisme sènior (Envelliment de la població) 
 
3.- Augment de l’ús d’Internet (Recerca d’informació i reserves) 
 
4.- Interès per models de turisme sostenible (Neo-ecologisme) 
 
5.-  Més sensibilitat per la seguretat i situacions imprevistes  
 

CPT Alemanya 



Principals productes  

1.- Turisme de sol i platja 
 
2.- Turisme actiu i de natura 
 
3.- Turisme cultural 
 
4.- City Breaks 
 
5.- MICE 
 
 

Productes turístics emergents: Turisme de creuers, Turisme “all inclusive”, Turisme de salut 

CPT Alemanya 



Principals segments 

1.- El 43% dels turistes tenen entre 25 i 44 anys 
 
2.- El 35% dels turistes tenen entre 44 i 64 anys 
 
3.-  Els menors de 25 anys representen el 13% 
 
4.- Els majors de 64 anys el 9% dels turistes 
 
5.-  El turisme sènior augmenta (envelliment de la població alemanya) 
 
6.- Revifalla del turisme familiar 
 
7.- El turisme juvenil és el més important pel turisme de City Break 
 
 

CPT Alemanya 



Punts forts de Catalunya respecte de la competència 

1.- Molta diversificació del producte 
 
2.- Destinació propera i amb bones comunicacions (4 aeroports internacionals) 
 
3.- Ambient mediterrani i bona gastronomia  
 
4.- Paisatge variat en un territori relativament petit (600 km de costa) 
 
5.- Gran oferta cultural. Barcelona com a referent de city break 
 

CPT Alemanya 



Punts febles de Catalunya respecte de la competència 

1.- Planta hotelera antiquada 
 
2.- Poca presència i posicionament a Internet 
 
3.- Poca formació en idiomes (alemany) 
 
4.- Massificació d’algunes destinacions 
 
5.- Preus massa alts i poc competitius 
 
 

CPT Alemanya 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Des del CPT de Brussel·les es cobreixen els mercats de: 
 

Bèlgica 
Països Baixos 
Luxemburg 

 

CPT Benelux 



Dades estadístiques bàsiques de 2010  

Bèlgica 
Nombre de turistes a Catalunya 490.000 

Nombre de pernoctacions a Catalunya 4.845.000 

Estada Mitjana a Catalunya 9,9 nits 

 
 
 
 
Idescat i Direcció General de Turisme, a partir de dades del INE i Frontur 

 
 
 
 

CPT Benelux 



  Bèlgica 
Població 10.839.905 

Renda per càpita 118  
(Índex 100=EU-27 / 2010) 

PIB 2,1% 

CPT Benelux 



Dades estadístiques bàsiques de 2010  

Països Baixos 
Nombre de turistes a Catalunya 836.000 

Nombre de pernoctacions a Catalunya 7.972.000 

Estada Mitjana a Catalunya 9,5 nits 

CPT Benelux 



  Països Baixos 
Població 16.711.758  

Renda per càpita 133 
(Índex 100=EU-27 / 2010) 

PIB 1,7% 

CPT Benelux 



Dades estadístiques bàsiques de 2010  

Luxemburg 
Nombre de viatges a l’Estat Espanyol 163.200 (2009) 

Nombre de pernoctacions a l’Estat Espanyol n.d. 

Estada Mitjana a l’Estat Espanyol 10 nits (2009) 

CPT Benelux 



  Luxemburg 
Població 511.800   

Renda per càpita 283  
(Index 100=EU-27 / 2010) 

PIB 3,5%  

CPT Benelux 



Estructura del mercat de Benelux 

1.- Un mercat madur, tradicional (Bèlgica, Luxemburg), 
dinàmic i innovador (Països Baixos) pel que les vacances a 
l’estranger són un must have . 

 BE: 80 % de la població 
 PB: 62% de la població 
 LUX: 84% de la població 

 

2.- Períodes de vacances llargues durant l’any: 5   

 BE: sortides anuals: 1,6 
 PB: sortides anuals: 2,8 
 

3.- Tipus d’allotjament preferit a Catalunya: 
 BE: hotels (70%), apartaments i lloguer (20%) 

 PB: hotels (48%), càmping (23%) 

 

4.- Grau d’intermediació: 
 BE: 40% 
 PB: 50% 

 ...amb un augment constant de reserves 
on-line realitzades directament amb el 

proveïdor. 
 

5.- Perfil del turista que visita Catalunya: totes les 
edats. 

 
6.- Concepte de luxe força evolucionat: 

 luxe ≠ ostentació, excés. 
 luxe = noves experiències, autenticitat,  
    respecte pel medi ambient. 

El repte: 
oferir un producte de qualitat, innovador, sostenible, que posi en valor l’autenticitat del territori 

CPT Benelux 



Estructura del mercat del Benelux 

Tendències 

1.- PB: els holandesos són curiosos i innovadors, 
els  agrada provar destinacions noves. 
(ex: vacances d’esquí a la Rep. Txeca, a Turquia...!) 

 
 
2.- BE i PB: interès creixent pel producte Actiu-
Natura, tot i que les destinacions de Sol i Platja 
són també una prioritat/una necessitat! 
 
      LUX: interès per la Cultura i els Citytrips. 
 
 
3.- BE: el nombre de vacances d’una setmana de 
durada augmenten, mentre que les estades més 
llargues s’han reduït. 

4.- On-line travel market 
61% dels viatgers consulten webs 

 d’opinió (tripadvisor, zoover) 
 de transports o agències de viatge on-
line (booking.com). 
 sobre les destinacions.  

 
Creix l’ús de Facebook, Twitter o Youtube per 
consultar imatges i opinions d’altres viatgers. 

 
El nombre de reserves a través de TTOO i AAVV 
disminueix, augmentant les reserves a través 
d’Internet. 
 
5.- NL: el 35% dels viatgers tenen entre 35-55 
anys (vacances en família). 
 
L’any  2020, el 40% tindrà més de 50 anys 
(vacances sèniors). 
 

CPT Benelux 



Principals productes  

1.- City Trips: Barcelona és la destinació de gairebé el 50% dels viatges ! 
 

2.- Sol i platja: 45% dels viatges restants 
 
3.- Actiu-Natura: potencial ! 
 
 
 
 

CPT Benelux 



Principals segments 

1.- Catalunya és una destinació molt apreciada per les famílies (33% dels visitants 

holandesos i 36% dels visitants belgues). 
 

2.- Catalunya atrau també al públic jove (18 – 24 anys), que es concentra més en 

destinacions de costa. 
 

3.- El segment que més ha augmentat en els darrers anys és el de 50 – 64 anys.  Aquest 

tipus de turista gasta una mitjana de 600€ (BE) o 660€ (PB) per persona i viatge.  
 
 

 
 

CPT Benelux 



Punts forts de Catalunya respecte de la competència 

1.- Una experiència mediterrània (clima, paisatge, gastronomia, 
autenticitat...) 
 
2.- Accés fàcil des de Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg: 

 bones connexions aèries (vols setmanals: PB = 124 ; BE = 78) 
 molts turistes viatgen en cotxe (PB = 31%; BE = 36%) o autocar 

 
3.- Barcelona 
 
4.- Tot un món a descobrir més enllà de Barcelona! 
 
5.- Catalunya és un “valor segur”. 
 
 

CPT Benelux 



Punts dèbils de Catalunya respecte de la competència 

1.- Fort atractiu d’altres destinacions “insòlites” i força assequibles. 
 
2.- Escassa visibilitat de l’oferta catalana (a excepció de Barcelona, Costa 
Brava i Costa Daurada)  
 
3.- Necessitat de millorar el nivell d’idiomes tant per promocionar com 
per acollir adequadament als visitants: 

 proveïdors de serveis, guies turístics 
 panels informatius a museus i punts d’interès turístic 
 catàlegs 

 
4.- El Benelux, un mercat compromès i molt exigent amb qüestions 
mediambientals i de sostenibilitat. 
 

CPT Benelux 





Dades estadístiques bàsiques de 2010 

Nombre de turistes a Catalunya: 1.034.000 turistes italians  
(+ 3,7% respecte al 2009) 

 

Nombre de pernoctacions a Catalunya: 6.300.000 pernoctacions 
(-4,3% respecte al 2009) 

Estada Mitjana a Catalunya: 6,1 dies 

CPT Itàlia 



Població: 60.626.442 milions (2010)  

Renda per càpita: 25.500 euros (2010)  

PIB: 1.539.395,6 milions d’euros (2010) 

CPT Itàlia 



Estructura del mercat italià 

1.- El 82% dels italians fa vacances dins les seves fronteres. Espanya és la destinació 
preferida pels viatges a l’estranger. 
2.- Principals productes turístics: sol i platja, cultura i city breaks. Gran creixement dels 
creuers. 
3.- Principals activitats realitzades: museus, visites culturals, compres i gastronomia. 
4.- Internet molt important a l’hora de cercar informació.  
5.- Poc pes de la intermediació turística cap a Catalunya. Les bones connexions i la 
proximitat faciliten el turisme independent. 
6.- Alta estacionalitat: vacances concentrades en els mesos d’estiu. 
7.- Tendència de reservar last minute i en el darrer any, last second.  
8.- Client molt exigent. Compara el producte amb l’oferta existent a Itàlia, considerada 
superior.  

Mercat amb un gran potencial per Catalunya pel desconeixement de gran part del territori i 
dels productes ofertats. 

CPT Itàlia 



Estructura del mercat italià 

 
Tendències 

 
1.- La primera destinació estrangera pels italians és Espanya.  
2.- Tendència a reservar last minute i darrerament last second. 
2.- Vacances més repartides al llarg de l’any i no només juliol i agost.  
4.- Augment de l’ús d’Internet a l’hora de cercar informació sobre la 
destinaciό. 
5.- Oportunitats per atraure turistes de nínxol amb productes i experiències 
especialitzades. 
6.- La crisi ha fet adaptar les vacances a les butxaques però sense renunciar-
hi: menys dies d’estada, allotjament més econòmic, destinacions més 
properes. 

CPT Itàlia 



Principals productes  

1.- Sol i platja: famílies, parelles i grups d’amics 
 
2.- Cultura: ciutats, museus, itineraris religiosos, patrimoni històric, 
pobles amb encant. 
 
3.- City breaks: Barcelona com a principal destinació. 
 
4.- Circuits: descobrir el territori i visitar les principals atraccions. 
 
5.- Turisme escolar: descobrir Catalunya per primera vegada. 
 
 

Productes turístics emergents:  turisme de creuers i turisme sènior 

CPT Itàlia 



Principals segments 

1.- Parelles joves sense fills 
 
2.- Famílies 
 
3.- Grups de joves 
 
4.- Turisme sènior 
 
5.- Estudiants 
 
6.- Empreses 
 
 El segment del turisme sènior, en els darrers dos anys, està augmentant considerablement 

CPT Itàlia 



Punts forts de Catalunya respecte de la competència 

1.- Barcelona: principal atractiu de turistes cap a Catalunya 
 
2.- Bona relació qualitat-preu 
 
3.- Facilitat d’accés i bones connexions aèries, terrestres i marítimes 
 
4.- Proximitat geogràfica i cultural 
 
5.- Qualitat de l’oferta turística, gran oferta d’oci i de divertiment 
 
 

CPT Itàlia 



 



Punts febles de Catalunya respecte de la competència 

1.-  Poca diversificació de productes i territoris. Barcelona i Costa Brava 
principals destinacions per city breaks i sol i platja. 
 
2.- Poca atenció a les necessitats del turista italià: escassa disponibilitat 
de material promocional en el seu idioma.  
 
3.- Sensació d’inseguretat a causa dels robatoris a turistes. 
 
4.- Preus més elevats que els competidors directes: Grècia, Egipte, 
Croàcia. 
 
5.- Pèrdua de connexions aèries des dels aeroports catalans.   
 
6.- Destinació poc present en els catàlegs dels principals Tour Operadors. 
 

CPT Itàlia 



 
 
 
 
 
 
 
 

Des del CPT d’Hèlsinki  es cobreixen els mercats de  
 

.- Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Noruega, Islàndia, Estònia 
 
 
 
 

CPT Nòrdics 



Dades estadístiques bàsiques de 2010 

Nombre de turistes a Catalunya: 676.000 

Nombre de pernoctacions a Catalunya:  

•Estada Mitjana a Catalunya:  6 dies 

 4.086.000 

CPT Nòrdics 



Població 26,6 milions  

Renda per càpita 2010*  Noruega 84.144 USD 
*int$, OECD  Dinamarca 55.986 USD 
   Suècia 49.183 USD 
   Finlàndia 45.496 USD 
   Suècia 49.183 USD 

PIB 2010 (milions USD) Previsió  creixement 
 
 201.739  Dinamarca +1,8% 
 354.716  Suècia  +2,5% 
 185.979  Finlàndia  +2,1% 
 255.285  Noruega  +2,1% 
   Estònia  +3,8% 
   Islàndia  +1,9% 

CPT Nòrdics 



Estructura del mercat  de països nòrdics 

10 ítems bàsics: del mercat nòrdic:  

1.-  fortament intermediat 
 
2.- aproximadament un 50% dels viatges són 
a l’estranger 
 
3.- forta capacitat de despesa 
 
4.- 5 a 6 setmanes de vacances cada any 
 
5.- Fort augment dels viatges sense paquet 
 

6.- en 6a posició com a mercat emissor 
de turistes estrangers a Catalunya 
 
7.- el 3er mercat emissor a Europa  
 
8.- qualitat-preu 
 
9.- canvi de la moneda: factor a tenir en 
compte a l’hora d’escollir destinació 
 
10.- transport: aeri 
 
11. - allotjament: hoteler 

Mercat intermediat, gran pes de les agències on-line 

CPT Nòrdics 



Estructura del mercat nòrdic 

Tendències 

1.- augment short breaks, llarga distància, 
creuers  
 
2.- sol i platja: desestacionalització, juliol 
perd pes i augmenta setembre 
 
3.- luxe i experiències úniques 
 
 
 

4.- city breaks a l’estiu 
 
5.- 60% reserva on-line 
 
6.- autenticitat 
 

CPT Nòrdics 



Principals productes a Catalunya  

1.- City breaks 
 
2.- MICE 
 
3.- Golf 
 
 
Productes turístics emergents 
 
1.- viatges de salut i entrenament 
 
2. – esdeveniments esportius 

CPT Nòrdics 



Principals segments 

1.- Parelles (25-40 anys) sense nens  
 
2.- Famílies amb nens 
 
3.- Individuals 
 
4.- Empty nesters (parelles madures amb els fills independitzats i alt 
poder adquisitiu) 
 
 
 
 El segment de famílies amb nens augmenta en productes com els city breaks 

CPT Nòrdics 



Punts forts de Catalunya respecte de la competència 

1.-clima, estil de vida, gastronomia 
 
2.-proximitat: connexions aèries directes 
 
3.- bones infraestructures, fiabilitat serveis i instal·lacions 
 
4.- Barcelona 
 
5.- oportunitats: enologia, turisme actiu, stages esportius i viatges 
d’esdeveniments esportius 
 
 

CPT Nòrdics 



Punts febles de Catalunya respecte de la competència 

1.- preu, més car que altres destinacions de sol i platja  
 
2.- abandonament de l’entorn urbà 
 
3.- manca vols xàrter 
 
4.- manca ressorts hotelers grans grups 
 
 

CPT Nòrdics 





 
 
 
 
 
 
 
 

Des del CPT de Moscou es cobreixen els mercats de  
 
 

.-Ex URSS (Rússia, Bielorússia, Ucraïna, Moldava, Armènia, Azerbaitjan, Geòrgia, 
Kazajstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadjikistan, Turkmenistan) 

.- Europa de l’Est (Nous Membres  CE) Polònia,  R. Txeca, Eslovàquia, Hongria, 
Letònia, Lituània 

 

CPT Europa de 
l’Est 



Dades estadístiques bàsiques de 2010 

Nombre de turistes a Catalunya des de Europa de l’Est: 811.700 

Nombre de pernoctacions a Catalunya: 7.812.500 

Estada Mitjana a Catalunya: 10,73 dies 

CPT Europa de 
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DADES ECONÒMIQUES BÀSIQUES DE 2010 

País F. RUSSA UCRAÏNA BIELORRUS KAZAJ-N KIRGUI

S-N 
UZBEQ-N TADJIK-N TURK-N GEÒRIA ARMÈNIA AZERB-N MOL

DÀVI

A 

Població 

(millions, 

2010) 

140.367 45.478 9.433 15.584 5.344 28.246 7.619 5.439 4.389 3.299 9.049 3.564 

PIB 

(billions USD,  

2010) 

1.465,08 136.416 54.713 138.429 4.615 38.987 5.642 30.091 11.665 9.389 54.37 5,81 

Renda per 

Càpita 

(USD, 2010) 

10,437.49 2,999.63 5,800.43 8,882.97 863.654 1,380.25 740.52 3,939.17 2,658.62 2,845.76 6,008.25 1,630.
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DADES ECONÓMIQUES BÁSIQUES DE 2010 

País POLÒNIA R. TXECHA R. ESLOVACA HONGRIA LETÒNIA LITUÀNIA 

Població 

(millones, 

2010) 

38.092 10.507 5.43 10.013 2.248 3.293 

PIB 

(bilions USD,  

2010) 

468.539 192.152 87.45 128.96 24.045 36.364 

Renda per 

Cápita 

(USD, 2010) 

12,300.13 18,288.28 16,103.99 12,879.30 10,694.59 11,043.84 

CPT Europa de 
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Estructura del mercat Països del Est 

 Mercat creixent  però exigent 

1.- emergent 
 
2.- amb un gran  potencial de creixement  (350 milions de 
població) 
 
3.- amb poder adquisitiu alt  
 
4.- mercat evoluciona molt ràpid  
 
5.- moltes ganes de viatjar (fins 4 viatges l’any) 
 

6.- fidels a Catalunya, malgrat la tendència a conèixer  
Noves Destinacions (35% repetidors) 
 
7.- Estades més llargues en comparació amb la resta d’Europa 
 
8.- dificultat en obtenir passaports especials per viatjar a 
l’estranger; visats 
 
9.- dificultat per viatjar degut a llargues distàncies (fins a 12 hores 
de vol) 
 
10.- poc coneixement d’idiomes  

CPT Europa de 
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Estructura del mercat Països de l’Est 

 Tendències 

1.- Sol i platja màxim atractiu per a turistes dels Països de l ‘Est, però sempre combinat amb cultura, gastronomia, shopping i activitats  
 
2.- Desviament del turisme ExUrss acostumat a viatjar a països del Sud del Mediterrani cap a a Catalunya/Espanya 
 
3.- Fort creixement de la competència d’altres destinacions espanyoles: Balears, Andalusia 
 
4.-Increment  del turisme MICE als Països de l’Est 
 
5.-  El Turisme de luxe té molta importància; molta demanda especialment concentrada a Rússia, Ucraïna , Kazajstan, Uzbekistan, Azerbaijan 
sempre combinades  amb visites exclusives , wellness, nàutic (charter de vaixells), gastronomia 
 
6.-Amb l’aparició dels vols low-cost i multi visats Shenguen, Turisme Urbà (city-breaks) té moltes possibilitats de creixement als països de l’Est, 
tot aprofitant com escapada per alguns esdeveniments  (exposicions, partits futbol, concerts)  o  caps de setmana llargs (populars entre la classe 
mitjana-alta -25-40 anys-)  
 
7.-Wellness i turisme mèdic tenen molt  potencial  a desenvolupar als Països de l’Est com mercat emissor (bàsicament Rússia, Ucraïna, Kazajstan, 
Uzbekistan). 
 
8.- A Rússia creixement  de l’esquí alpí en més d’un 20% anual 
 

CPT Europa de 
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Principals productes  

Productes turístics emergents:  Esportiu, City-Breaks, Neu, Fly&Drive, Gastronomia 

1.- Sol i Platja/Familiar 
 
2.- Cultura 
 
3.- Wellness 
 
4.- Luxe 
 
5.- MICE 

CPT Europa de 
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Principals segments 

Encara predominen viatges en família 
 

1.- Des de països Ex URSS viatgen majoria (70%) en família (dones i nens)   
 
2. – Els darrers 2 anys  fort creixement del volum de turistes 25-40 anys de classe mitjana (city-
breaks, fly&drive) 
 
3.- La classe mitjana i alta per Rússia, Kazajstan, Ucraïna, Uzbekistan, Azerbaijan  
 
4.- Fort interès cap al turisme juvenil (colònies d’estiu amb  esports o cursos idiomàtics), estudis 
a Barcelona 20-40 anys (idioma, postgrau) 
 
5.- Poc a poc es van  desenvolupant el turisme sènior i  discapacitats-accessible (a Rússia) 

CPT Europa de 
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Punts forts de Catalunya respecte de la competència 

1.- Bona relació qualitat preu en comparació amb altres destinacions europees 
 
2.– Imatge molt positiva: genis culturals (Dalí, Caballé, Carreras, Miró), moda (disseny i shopping), 
Mediterrània, gastronomia (vins). 
 
3.- Seguretat en comparació amb  països emissors d’Ex Urss i Països del sud Mediterrani. 
 
4.- Perfecta combinació i molt variada l’oferta cultural+sol i platja, gastronomia, shopping i d’altres productes  
amb  clima suau en comparació amb  Turquia i Egipte, Grècia etc. 
 
5.- Bona  infraestructura i connexions interiors a Catalunya i amb la resta de Països emissors d’Europa de l‘Est, 
increment de vols directes des de Catalunya cap a Països de l’Est. 
 
6. - Actitud pro-activa per part dels Consolats d’Espanya a Rússia i Ucraïna 
 
7.- 18 Anys de Promoció de la Marca Catalunya  als Països de l’Est 
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Punts febles de Catalunya respecte de la competència 

1.- La necessitat i  complexitat en l’obtenció de visats Shenguen per la majoria de països ExUrss – Kazahstan, 
Uzbekistan, Azerbajan etc. Per Rússia i Ucraïna moltes destinacions mediterrànies no tenen visats (Xipre fa visats 
per demanda a Internet, Croàcia per temporada alta no fan falta visats) 
 
2.- Vols més llargs i més cars, o absència de vols directes (Uzbekistan, Kazajstan, Azerbajan etc.)  
 
3.- Poc coneixement de l’idioma rus i dels seus hàbits a Catalunya 
 
4.- Costos en euros a Catalunya contra zona dollar (Turquia/Egipte), encariment contra ruble/grivna degut a la 
crisis (turisme interior, Crimea, Bielorússia) 
 
5.- Poc desenvolupament  o estructuració de productes: luxe, wellness, nàutic, neu 
 
6. - Publicitat - No es donen des de Catalunya (subvencions per catàlegs o Publicitat dels tour operadors, en canvi 
reben  subvencions per publicitat per d’altres autonomies espanyoles i de països competidors). 
 
7.– Manca de material promocional en rus i, sobretot, la web en rus. 
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Des del CPT de Londres  es cobreix els mercats de  
 

.- Regne Unit 
.- Irlanda 
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Dades estadístiques bàsiques de 2010 

Nombre de turistes a Catalunya: 1.464.000 

Nombre de pernoctacions a Catalunya: 11.098.000 

Estada Mitjana a Catalunya: 7,6 dies 

CPT Regne Unit 



Població                           58.789.194 M         4.581.269 M  

Renda per càpita          $34.920                     $38.549 

PIB                                     $2,173 T                    $172.345 B 

Regne Unit                Irlanda 

CPT Regne Unit 



Estructura del mercat britànic 

1.- Turista de gran maduresa 
 
2.- Amplia micro-segmentació 
 
3.- Intermediació inferior al 35% 
 
4.- Sensibilitat al cost de paquets 
 

Mercat madur amb potencial per noves ofertes i costum viatgera 

CPT Regne Unit 



Estructura del mercat britànic 

 5 ítems bàsics de tendències 

1.- Poca anticipació en la reserva 
 
2.- Tot inclòs 
 
3.-Viatges més curts vàries vegades l’any  
 
4.- Destinacions de mitja distància 

CPT Regne Unit 



Principals productes  

1.- Sol i platja 
 
2.- City Breaks 
 
3.- Creuers 
 
4.- Golf 
 

El segment de Creuers  està tenint una forta revifada en els dos darrers anys 

CPT Regne Unit 



Punts forts de Catalunya respecte de la competència 

1.- Curta distància 
 
2.- Costos extres de viatge baixos (àpats, begudes...)  
 
3.- Bona relació qualitat/preu 
 
4.- Seguretat política 
 
5.- Idiosincràsia 
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Punts febles de Catalunya respecte de la competència 

1.- Deteriorament de l’oferta 
 
2.- Destinació molt coneguda 
 
3.- Costos dels paquets turístics 
 
4.- Euro 
 
5.- Destinació acaparada pels grans turoperadors 
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