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FITXA DADES BÀSIQUES MERCAT INDONÈSIA-DESEMBRE 2013-Núm.2 (segona fitxa del 2013) 

 

 
Dades bàsiques del mercat 
 
 El turista indonesi és generalment un individu d’entre 30 i 55 anys de 

posició acomodada, habitualment de professió liberal (metges empresaris, 
advocats...) si bé també hi ha un bon nombre de jubilats. 

 També, hi ha cada cop més joves professionals que es poden permetre 
viatjar a l’estranger, amb el que també es pot parlar de cert 
desenvolupament d’un turista més aventurer, en la tònica de FITs i 
viatjants de tipus backpackers, a la manera més a l’australiana. 

 Segons Frontur, l'estada mitjana del turista indonesi a Espanya és de 10 a 
12 dies, amb una despesa mitjana de 3.000 US$ en el paquet turístic i 
entre 2.000 i 5.000 US$ en despeses. 

 Dades més recents manifestades per un responsable de Wita Tours, 
apunten que l’estada a Europa és d’uns 10 dies, amb una despesa d’entre 
5.000 i 8.000 US$ per persona . 

 La despesa total dels turistes indonesis amb targeta de crèdit (Servired i 
4B) a l’Estat Espanyol va arribar a 12.486.610 Euros l’any 2012, segons 
dades de l’oficina de Turespaña a Singapur, obtingudes via Servired i 4B. 

 Segons les mateixes estadístiques, els indonesis només realitzen un 10% 
de les seva despesa amb targeta de crèdit a l’Estat espanyo i, per tant, 
són turistes que prefereixen el pagament en efectiu. 

 L'estada mitjana per al turisme de negocis és de 7-8 dies. Generalment en 
grups formats per entre 20 i 40 persones. 

 Aquests grups són habitualment mascles de mitjana edat, els quals 
pertanyen a les indústries de l'automòbil, electrònica i sanitat con aquelles 
més destacades. 

 

 
Dades econòmiques 

 
 Segons dades del Banc Mundial, l’economia indonèsia va créixer un 

6.8% durant el 2011 i un 6.2% l’any 2012, tractant-se d’un dels països del 
món que millor ha aguantat les envestides de l’alentiment econòmic 
global. 

 Això es va deure, d’una banda, a que les exportacions del país encara no 
tenen un rol extremadament important en l’economia del país i, de l’altra 
que, el consum domèstic va liderar el creixement econòmic del país.   

 Tot i així, el 2012 ja destacava un dèficit en augment de la balança per 
compte corrent, equivalent a un 2,7% del PIB durant l’any 2012. 
L’alentiment de l’economia del país es va registrar oficialment durant el 
tercer quart del 2013, passant del 5,81 registrat l’any anterior al 5,62%. 
Un dels resultats fou la notable caiguda de la rúpia indonèsia. S’espera 
que el darrer quart de l’any mostri una recuperació, si bé l’estat de 
l’economia continua generant debat ara mateix.  

 En qualsevol cas, l’economia indonèsia continua essent de les que cal 
tenir en compte i seguir de prop durant els propers anys. 

 En aquest sentit, alguns estudis com el del banc HSBC projecten que 
Indonèsia multipliqui per quatre el seu PIB / Càpita d’aquí al 2050.  

 Pel conjunt d’un país de centenars de milions de persones, moltes vivint 
en remotes illes, això seguiria representant un poder adquisitiu baix. 

 Ara bé, si tenim en compte el PIB de les zones més desenvolupades com 
l’àrea de Jakarta, això acostaria les parts més desenvolupades del país a 
un nivell similar, per exemple, al de l’Estat espanyol.  

 

 
Resum de la temporada tancada (2012) 
 
 

 Indonèsia és el mercat del Sud-est Asiàtic que, després de Tailàndia, amb 
uns 53.000 s’ha situat en segon lloc durant el 2012 en quant als turistes 
que han visitat  darrerament l’Estat espanyol. 

 Aquestes han estat les dades presentades per l’Oficina de Turespaña a 
Singapur durant el III Congrés Internacional de Turisme Asiàtic que va 
tenir lloc a Barcelona entre el 19-20 d’abril de 2013. 

 Tanmateix, aquestes dades estadístiques s’han de prendre amb molta 
cura, donades les divergències existents en els recomptes que varien 
segons les fonts. 

 No es disposen encara de les dades representatives del nombre de 
turistes d’indonesis que han visitat Catalunya durant el 2013..  

 

 
Variació en nombre de turistes (2011) 

 
 No podem parlar de la variació en nombre de turistes de l’any 2012, en 

comparació a les del 2011, donat que les dades disponibles no provenen de 
la mateixa font. 
 

 Tanmateix, segons les xifres indicades per l’Oficina de Turespaña a 
Singapur, que situa el nombre d’indonesis en uns 53.000 turistes, durant el 
2012, podem estar segurs que la variació de turistes indonesis també a 
Catalunya haurà estat positiva respecte a la temporada anterior. 

 

 A més a més i en relació a la temporada turística 2013, el viatge d’incentius 
composat per uns 1.500 indonesis de l’asseguradora Prudential que van 
visitar Barcelona i Catalunya el maig de 2013, en el que va representar el 
major viatges d’incentius de la història de Barcelona, fa preveure que es 
podria tornar a presenciar una nova variació positiva del creixement dl 
nombre de turistes el 2013, en comparació al del 2012.. 

 
 

 
 

 
  



 
 

2 

 

 

 
Productes  
 
 

 Shopping: es tracta de l’activitat preferida del turista indonesi per davant 
de moltes altres motivacions. 

A més a més, la destinació espanyola té una imatge de país europeu amb 
molt bona oferta de shopping de grans marques, dominat per ZARA, 
DESIGUAL (que s’està estenent molt fortament per Indonèsia), MASSIMO 
DUTTI i MANGO. LOEWE també és especialment popular a Indonèsia per 
a articles de més alta gamma.  

 Cultura i història: existeix un consum també de l’oferta anomenada de 
touring cultural, donat que és un dels element que espera el turista 
indonesi d’una estada a Europa. 

Les destinacions espanyoles es posicionen gràcies al seu patrimoni 
cultural potent, sobretot per l’obra de Gaudí, en el cas de Barcelona i 
també per Montserrat. El flamenc també és uns dels tòpics de notorietat al 
país. 

 Relax i descans: especialment si tenim en consideració que la caòtica 
conurbació de Jakarta i d’altres grans ciutats de Java (que són el majors 
centres emissors del país), és assumible que experiències vacacionals 
desenvolupades en ambients més tranquils i relaxants satisfacin 
àmpliament el visitant indonesi.  

 Religió: els viatges de temàtica religiosa (patrimoni del món islàmic) 
compten amb molts adeptes a les files dels turistes indonesis. Fer 
referència a les relíquies del passat musulmà de Catalunya pot aportar un 
valor afegit davant d’altres destinacions competidores. 

 Esports: relatiu al grau de coneixement de Catalunya, la gran afició per al 
futbol que hi ha a Indonèsia fa que la imatge del FC Barcelona i, sobretot, 
de Messi sigui la primera associació amb la ciutat de Barcelona i, per 
extensió, a Catalunya (marca que no es coneix en absolut). 

El món del motor, en canvi, no gaudeix de la mateixa popularitat que en 
altres mercats de la zona.  

 Creuers és un altre dels aspectes que pot atreure el turista d’indonèsia, 
familiaritzat d’alguna manera en trajectes marítims al tractar-se d’un 
arxipèlag, on si bé el més habitual és agafar un avió, algunes destinacions 
populars com Lombok o les illes Gili no són accessibles per aire. 

 MICE: el previst creixement econòmic del país té una implicació important 
en el creixement de les empreses locals o estrangers amb base a 
Indonèsia. 

 Els viatges d’incentius estan experimentant uns creixements molt 
importants, sobretot en els mesos de febrer, març, maig, octubre i 
novembre. 

 L’Agència Catalana de Turisme i el CCB van captar, ens els dos darrers 
anys, dos grups molt nombrosos de delegats de la zona del Sud i del Sud-
est Asiàtic, 1.500 dels quals foren indonesis.  

 

 
Vols 
 
 

 El medi de transport més emprat pels indonesis és òbviament l’avió. A 
nivell regional, es preveu que Indonèsia experimenti una revolució en els 
propers anys. 

 Això vindrà motivat especialment pels plans de desenvolupament de les 
dos principals aerolínies del país, com són d’una banda Garuda 
Indonesia (aerolínia nacional) i de l’altra Lion Air, la principal low-cost 
nacional a Indonèsia, que connecta el país amb més de 36 destinacions 
del Sud-Est Asiàtic.  

 Jakarta, la capital del país i àrea del país d’on provenen gran part dels 
turistes indonesis, no disposa de connexions directes amb les principals 
capitals europees. Ara bé, el desembre de 2012, Garuda Indonesia inicia, 
en codi compartit amb Etihad, nous vols a Londres, Manchester, Paris, 
Moscou i Atenes.   

 Cal afegir-hi Air Asia (que té a Indonèsia un dels seus principals centres 
d’operacions) i que connecta amb 13 destinacions de la zona, el que 
contribueix a que aquesta zona del món estigui molt ben connectada 
internament i via una escala arribi llavors directament a l’Estat espanyol. 

 En aquest sentit, si bé no existeix cap vol directe entre Indonèsia i l’Estat 
espanyol, el desenvolupament de les connexions regionals suposa també 
major i constant connectivitat amb ciutats com Singapur i les capitals 
europees, que compten amb vol directe a Barcelona.  

 També es pot arribar a Europa i a Catalunya via altres països del Medi 
Orient que també tenen connexions amb Barcelona, per exemple, com és 
ara Qatar Airways i Emirates. Turkish Airlines és, potser, la companyia 
aèria europea que gaudeix d’un millor bon posicionament.  

 Qatar Airways connecta, amb vols diaris, la capital del país, Jakarta, però 
també la ciutat de Bali. 

 Tanmateix, les darreres compres massives de nous avions per part de la 
companyia nacional, Garuda, faci preveure que comenci a plantejar-se 
connexions directes amb les principals capitals europees, com ara 
Londres, Frankfurt i Paris, inicialment. 

 Des dels organismes catalans presents a la zona del Sud-Est Asiàtic, 
com ACC10 i la mateixa Oficina de Representació de l’ACT a Singapur, 
s’està molt atent a poder desenvolupar encara més l’interès de Garuda 
per a volar directament a Barcelona. 

 
Mitjà de transport 

 

 Els habitants d’Indonèsia tenen requeriment de visat per a viatjar a 
Catalunya, el que no facilita el consum de viatges més espontanis envers la 
nostra destinació. 

 El medi de transport més emprat pels indonesis és, òbviament, l’avió. 

 A nivell regional, es preveu que Indonèsia experimenti una revolució en el 
món de l’aviació en els propers anys. 

 Aquest fet vindrà motivat, especialment, pels plans de desenvolupament de 
les dos principals aerolínies del país, com són d’una banda Garuda Indonesia 
(aerolínia nacional) i de l’altra Lion Air, la principal low-cost nacional a 
Indonèsia, que connecta el país amb més de 36 destinacions del Sud-Est 
Asiàtic.  

 Tot i que entre l’Estat espanyol i Indonèsia no hi ha cap vol directe, el 
desenvolupament de les connexions regionals suposa també major i constant 
connectivitat amb ciutats com Singapur i les capitals europees, que compten 
amb vol directe a Barcelona.  

 

 
Allotjament 
 

 El tipus de turista indonesi que tendeix a visitar Europa sol optar per hotels 
de nivell mitjà-alt i luxe, així com prefereix habitualment viatjar a l'exterior 
en grups, amb un itinerari ja concretat. 

 Tot i així, també hi ha cada cop més joves professionals que es poden 
permetre viatjar a l’estranger, amb el que també es pot parlar de cert 
desenvolupament d’un turista més aventurer, en la tònica de FITs i 
viatjants de tipus backpackers, que tendeix a optar per allotjaments més 
econòmics.  

 Els hotels – boutique, amb una bona oferta de shopping de grans marques 
europees en les seves instal·lacions, són de molt alt interès per a la 
tipologia “high-end” d’aquest mercat turístic emissor tan àvid a les compres 
que, fins i tot, que es podem titllar d’impulsives. 
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Mitjans de comunicació 
 
 

 Els principals diaris es publiquen, en la seva majoria, a Java. 

 Els que tenen el major nombre de lectors són Kompas (Jakarta), que amb 
el voltant de mig milió d’exemplars és el periòdic que encapçala la llista 
amb diferència, Suara Merdeka (Semarang), Berita Buana (Jakarta); 
Pikiran Rakyat (Bandung) i Sinar Indonesia Baru (Medan).  

 Cal fer especial menció a Seputar Indonesia (www.seputar-indonesia.com, 
www.mnc.co.id/newspapers.html), conegut com a ¨Koran Sindo¨, que no 
és un diari tradicional i es va començar a publicar arrel de l’èxit del 
programa de televisió, basat en temes d’actualitat, que porta el mateix 
nom.  

Aquesta publicació, que s’ha convertit en la tercera més llegida a 
Indonèsia, va publicar un reportatge sobre Barcelona aparegut el 2012, en 
el marc de la col•laboració entre Singapore Airlines i Turespaña.  

 

 El principal diari de parla anglesa són el Jakarta Post 
(www.thejakartapost.com), el qual inclou una secció de destinacions 
turístiques internacionals, i el Globus Jakarta, amb aproximament una 
tirada de 40.000 exemplars. 

 Entre les principals revistes d’aparició setmanal destaca Tempo 
(www.tempo.co), que també produeix una edició en idioma anglès.  

Tempo inclou una secció de viatge però centrada en l’arxipèlag indonesi. 
Gatra (www.gatra.com) és un altra popular revista d’actualitat.  

 El Jakarta Java Kini Magazine (www.jakartajavakini.com) és una 
publicació de tendències de caràcter alternatiu amb una secció de viatges. 

 Existeixen altres publicacions de viatges tals com FRV 
(www.frvtravel.com), Tamasya, Travel Club o Travelist (www.the-
travelist.com),  si bé es centren en destinacions de la mateixa Indonèsia i 
del Sud-est Asiàtic.  

 Dewi, una revista de luxe de “fashion & lifestyle” d’uns 90.000 exemplars 
mensuals, va publicar durant el 2013 un reportatge sobre Catalunya arrel 
de l’organització d’un viatge de premsa organitzat per l’ACT i Qatar 
Airways, el mes de març a Catalunya. 

 A més a més de Barcelona, el reportatge també tractava la Costa 
Daurada, la Costa Brava, la Costa de Barcelona i la Catalunya Central. 

 Aquest reportatge dedicat a Catalunya es comença a introduir la 
destinació i la marca turística de Catalunya en el mercat de més alta 
gamma d’Indonèsia. 

 De fet, arrel d’aquest viatge de premsa, amb 7 mitjans de comunicació 
considerats de gamma alta o revistes de gran luxe d’Indonèsia, es van 
obtenir uns 11 articles sobre la destinació catalana, el que suposa un gran 
èxit en quant a l’impacte mediàtic obtingut. 

 La proliferació dels medis de comunicació també és patent en ràdio i 
televisió. En el primer cas, hi ha més de 3.000 emissores funcionant, si bé 
només algunes com Jakarta News o Sonara retransmetien a nivell 
nacional. 

 Pel que fa a la televisió, destaquen la cadena nacional TVRI, així com 
algunes de caràcter privat com ara són: 

 

o Indosiar, 
o RCTI, 
o Sun Television (SCTV), 
o Metro TV i 
o Trans 7 

 

 
Intermediació 

 

 En relació a la modalitat d’organització de les vacances, les agències de 
viatge són la principal font de reserves, seguit d’Internet i de les agències 
de les companyies aèries o hoteleres. La necessitat de visat és un dels 
elements que comporta que es reservi amb una certa antelació.  

 Les agències de viatge, els mass media, Internet, el boca o orella i les 
guies de viatge són també recursos utilitzats pel turista indonesi, amb el 
que es contempla un ventall ampli. Ara bé, els primers canals de 
reserves cap a Europa són en un 80% les agències de viatge i en un 
20% Internet.  

 A Indonèsia, l’Estat espanyol es coneix com a destinació turística 
principalment a través dels agents de viatge que comercialitzen la 
destinació, Internet, les guies de viatge i el boca-orella.  

 El paper de la turoperació i dels altres intermediaris turístics, tractant-se 
de la primera opció amb diferència pels turistes indonesis, és primordial a 
l’hora de la comercialització dels productes turístics. 

 En part això es deu a que els indonesis prefereixen estar segur que algú 
es farà càrrec de qualsevol problema que pugui sorgir, el que reservant 
per Internet no els hi dóna tal estat de tranquil•litat.   

 No cal deixar de valorar, però, que cada cop més, el paper d’Internet i el 
creixement dels viatges organitzats individualment fa que aquesta 
tipologia de viatges vagi en augment. 

 En particular pel que fa al segment FIT, existeix una tendència a seguir 
fent les reserves del vol per agència però menys reserves d’hotel abans 
de la partida.  

 A Indonèsia, el mercat de destinacions turístiques funciona 
majoritàriament per les vies convencionals i les agències de viatge més 
importants també tendeixen a assumir el paper de majoristes, 
promocionen els seus propis paquets i els venen a minoristes de 
dimensions més modestes.  

 Entre les principals agències del país que ofereixen destinacions a 
Europa, la majoria de les quals inclouen Barcelona o altres destinacions 
de l’Estat Espanyol en els seus paquets, hi trobem: 

o Bayu Buana Travel (www.bayubuanatravel.com) 

o Dwidaya Tour (www.dwidayatravel.com)  

o Golden Rama Express (www.golden-rama.com), que disposa de 

paquets turístics específics amb l’Estat espanyol + Portugal + Portugal 

+ Marroc + Milà.  

o Panen Tour (www.panentour.com)  

o Panorama Tours (www.panoramatours.com): guardonada com 

l’agència líder de ventes al país. 

o Smailing Tour (www.smailingtour.co.id)  

o Shilla Tour (www.shillatour.co.id)  

o Wita Tour (www.witatour.com), disposa d’un paquet Estat espanyol + 

França, Lourdes que inclou Barcelona i Montserrat pel que fa 

Catalunya 

o Vaya Tour (www.vayatour.com)   

 

 En relació als agents minoristes, que solen treballar amb una comissió 
d’entre el 10% i 15%, cal destacar que l’establiment de consorcis és molt 
comú, especialment de cara al turisme de grups, amb la intenció 
d’aconseguir grups més nombrosos. 
 

 Existeixen dos consorcis principals: 

  

o Holidays Wonders Consortium: 

 

que agrupa Dwidaya Tour, Smailing Tour, Chan Brothers Indonesia, 

Genta Tour, Panen Tour i KIA Tour.   

 

o Our Holidays Consortium: 

 

que consta amb els membres següents: Avia Tour, Bayu Buana 

Travel, Golden Rama Express i Wita Tour. 

 
 

 

http://www.mnc.co.id/newspapers.html
http://www.thejakartapost.com/
http://www.tempo.co/
http://www.gatra.com/
http://www.jakartajavakini.com/
http://www.frvtravel.com/
http://www.the-travelist.com/
http://www.the-travelist.com/
http://www.bayubuanatravel.com/
http://www.dwidayatravel.com/
http://www.golden-rama.com/
http://www.panentour.com/
http://www.panoramatours.com/
http://www.smailingtour.co.id/
http://www.shillatour.co.id/
http://www.witatour.com/
http://www.vayatour.com/
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Noves tecnologies 
 

 Pràcticament la totalitat dels que tenen connexió a la xarxa són usuaris de 
Facebook, que és la segona plataforma on-line amb més popularitat a tot 
el país, com també ho són altres plataformes on-line socials, com 
blospot.com i Twitter.  

 En quant a la recerca d’informació de viatges i compres on-line, els 
indonesis utilitzen principalment Yahoo Travel, que disposa del seu 
contingut en llengua local, el Bahasa Indonesia.  

 També, estan dins del TOP 5 de les OTA, les tres companyies aèries, Lion 
Air, Air Asia i Garuda Indonesia, que connecten el país amb la resta dels 
països del seu voltant i les quals han fet importants campanyes per 
promocionar la reserva online. També són grans usuaris de Foursquare, 
per a dispositius mòbils, i de Wego, un comparador popular de preus 
d’hotels i de bitllets d’avió. 

 Les 10 webs més utilitzades a Indonèsia a l’hora d’informar-se, segons el 
rànking www.alexa.com a data del 31/1/13 són: 

 
 En qualsevol cas es dóna la situació que si bé els indonesis utilitzen la 

xarxa per a obtenir informació per possibles destinacions, la gran majoria 
de viatgers encara no es sent còmode realitzant la reserva online, amb el 
que acaba per fer la reserva per la via tradicional de l’agència de viatge.  

 De la mateixa manera, les agències de viatge solen utilitzar Internet com a 
eina de cerca d’informació i comunicació, si bé al moment de realitzar les 
reserves opten majoritàriament pel sistema tradicional de reserva 
computeritzat, agents de viatge majoristes i operadors de turisme receptiu. 

Tendències 
 

 Cal realçar el recents casos d’èxit mencionats anteriorment referents a la 
captació de grans grups d’incentius provinents d’Indonèsia, per part de 
l’acció coordinada de l'Oficina de Representació de l'ACT a Singapur i el 
Catalunya Convention Bureau. Es preveu que el mercats dels viatges 
d’incentius continuï augmentant considerablement envers Europa. 

 Segons un estudi de l’aeroport de Auckland, Nova Zelanda i Indonèsia 
serà dos dels mercats de turisme emissor que creixerà a un ritme més 
ràpid fins a l’any 2020, el que deposita grans expectatives en el mercat 
indonesi. 

 El gran desenvolupament econòmic, l’augment del nivell de vida de la 
seva població, sobretot del volum de la classe mitja i dels sous, serà 
determinant en aquest camí. 

 El procés més àgil en la tramitació dels visats posat en marxa per 
l’Ambaixada espanyola a Jakarta podrà anar dibuixant unes perspectives 
més favorables per al turisme exterior cap a l’Estat espanyol. 

 El nou procés de visats per a entrar a Europa permet passar de les dues 
setmanes anteriors per la tramitació a tres a cinc  dies, millorant l’atractiu 
de l’espai Schengen. 

 La companyia aèria nacional, Garuda Indoesia, havent ja obtingut el vist-
i-plau per a tornar a volar l’espai aeri europeu, està immersa en uns pla 
d’expansió que la portaran a revisar la seva connectivitat amb el Vell 
Continent. Per el moment, ha estès la seva connectivitat amb Europa a 
través de codi compartit amb Etihad. 

 Resulta prometedor i motiu de satisfacció observar que, durant el mes de 
novembre de 2012, Garuda Indonèsia inclou Barcelona com una de les 
principals destinacions promocionades a Europa, el que és molt bona 
senyal de cara a la popularització de Barcelona entre els indonesis.  

 

 

 

Novetats principals turoperadors 
 

 Panorama Tours, un dels principals turoperadors d’Indonèsia i amb oficines regionals també a Singapur, Kuala Lumpur i a la Xina, està apostant molt per a 
posicionar més àmpliament la destinació de Catalunya, sobretot en quant al turisme de negocis. 
 

 Aquest turoperador, més enllà del mercat de les vacances, està potenciant el seu departament MICE i està apostant decididament per Catalunya. A través de la 
seva delegació a París, també, l’ACT va captar un viatge d’incentius que va agrupar per primera vegada uns 1.500 delegats de l’asseguradora PRUDENTIAL 
que ha marcat un històric en el llibre Guinness donat que ha estat la primera vegada que un grup tan nombrós d’indonesis varen ballar la dansa TOR – TOR 
fora d’Indonèsia: 

 

 L’Agència Catalana de Turisme està treballant molt decididament amb el primer turoperador d’Indonèsia, Panorama Tours, per a posicionar Catalunya entre les 
destinacions europees preferides pels consumidors indonesis. 

 

 Durant la segona setmana del mes de desembre 2013, l’Oficina de l’ACT a Singapur va mantenir unes reunions de treball a Jakarta amb un total de 12 
operadors, amb una forta especialització del producte MICE, amb la finalitat de posicionar millor Catalunya com a destinació MICE, sobretot en el segment dels 
viatges d’incentius: 
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Països competidors 
 
 Segons dades les mateixes dades presentades per l’Oficina de Turespaña a Singapur durant el III Congrés Internacional de Turisme Asiàtic que va tenir lloc a 

Barcelona entre el 19-20 d’abril del 2013, Madrid és la destinació més popular a Indonèsia per davant de Barcelona, potser per la seva connexió més 
immediata amb Andalusia, que compta amb un llegat especialment comercialitzable en un país de majoria musulmana com Indonèsia.  

 Singapur torna a encapçalar les arribades d’indonesis i es presenta com una destinació de compres, ordenat, segur i recollit, oposat a la típica quotidianitat 
indonèsia. Austràlia, també es troba entre les principals destinacions. En el cas d’aquest últim país, a banda de la proximitat  geogràfica, també influeix el seu 
estil de vida “a la europea”, captant així una molt bona quota de mercat. A més a més, aquest país atorga un multi visat vàlid per 5 anys als ciutadans 
d’Indonèsia.  

 Amb unes 600.000 arribades, la Xina, a força més distància però despertant un notable interès cultural entre els indonesis, així com tractant d’un país 
assequible a nivell econòmic, és una de les destinacions turístiques “top” pels indonesis. 

 A Europa, destacaríem com a clars competidors els Països Baixos (antic poder colonial i que encara té una important comunitat de ciutadans locals provinents 
de les antigues Antilles holandeses, França (París, principalment), Suïssa, Itàlia i, també, Europa Central (Àustria com a màxim exponent) i l’Europa de l’Est. 

 

Grau de coneixement de Catalunya 
 

 No existeix una marca Catalunya, però si una marca de Barcelona. Hi contribueix la gran afició per al futbol que hi ha a Indonèsia (el país asiàtic amb major 
nombre de fans), el que fa que la imatge del FC Barcelona i, sobretot, de Messi sigui la primera associació amb la ciutat de Barcelona. 

 El flamenc també és uns dels tòpics de notorietat al país. 

 La destinació espanyola té una imatge de país europeu amb molt bona oferta de shopping de grans marques, dominat per ZARA, DESIGUAL (que s’està 
estenent molt fortament per Indonèsia) i MANGO. 

 D’igual manera, les destinacions espanyoles es posicionen gràcies al seu patrimoni cultural potent, sobretot per l’obra de Gaudí, en el cas de Barcelona. 

 

Festivitats previstes 2014 
 
 

 

  

Previsions dates vacances 2014 
 

 Pel que fa l’època de l’any de sortida de vacances, a l’Estat espanyol, la concentració dels viatges durant els mesos de juny  i juliol, per a les celebracions de la 
festa del Lebaran / Eid ul-Fitr que varia de data segons el calendari islàmic. 

 També, s’observa força moviment de desplaçaments cap a finals d’any.  

 A títol més gràfic, a continuació s’incorpora aquest calendari: 
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Punts febles 

 
 

 La manca de vols directes ja no només amb l’Estat espanyol sinó també amb Europa és un gran limitador de grans fluxos. 

 Cal mencionar els vols de Garuda Indonesia, en codi compartit amb Etihad, a Londres i Amsterdam.  

 El temps superior que necessiten les ambaixades espanyoles al moment trametre el visat als ciutadans indonesis, en comparació a d’altres països europeus, 
és un altre aspecte perjudicial. 

 El tema de la lentitud en la tramesa dels visats juga un paper limitador del nombre de turistes eventuals que generaria aquest mercat cap al Principat i la resta 
de l’Estat espanyol. Afortunadament, les autoritats espanyoles han cedit a la pressió i han fet algunes passes per a millorar  la situació.  

 La marca Catalunya, ara per ara, no té cabuda en la ments de la població susceptible de viatjar, si bé gràcies al futbol, sí la de Barcelona. 

 Tot i així, el coneixement de la capital catalana és molt incomplert. Els toros i el flamenc s’associen a tot l’Estat Espanyol, sense fer cap diferència amb 
Catalunya.  

 El desconeixement de Barcelona i Catalunya en relació a d’altres països i ciutats europees, especialment Londres, París, Itàl ia i Alemanya, o fins i tot l’Est 
d’Europa, que continuen presentant-se com les primeres opcions de viatge pel indonesis a Europa.  

 La manca de restauració amb dieta halal, a Catalunya també és un aspecte negatiu per l’acollida de turistes procedents d’aquest país musulmà. 

 En general, el turista indonesi considera que hi ha massa pocs restaurants de cuina oriental. 

 

 


