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1. PROGRAMA DINAMIZACION DE DESTINO TURÍSTICO: CAMARIÑAS
Este programa partiu dun análise-diagnótico
do sector turismo do Concello de Camariñas
realizado pola Axencia de desenvolvemento
local deste concello. As conclusión máis
salientables foron:

Debilidades

Liñas estratéxicas

• Limitacións na oferta hostaleira e carencia de oferta de actividades
para ocio e tempo libre relacionadas co medio.
• Carencias de profesionalización no sector.
• Falta de formación en calidade e recepción dos visitantes.
• Falta de dinamización e promoción.
• Alta estacionalidade
• Posta en valor e uso turístico dos recursos culturais e natural.
• Creación de novos produtos con valor engadido,a partir dos recurso
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que ofrece o territorio.
• Recuperación do medio ambiente mediante actuación en recurso
medioambiental e o seu uso turístico realizado con criterios de
sostenibilidade.
• Fortalecemento e integración da oferta e estrutura empresarial
mediante a posta en valor de proxectos nos que participen o tecido
empresarial e social así como os emprendedores do territorio.
• Animación do destino.
• Formación dos axentes locais vinculados e profesións relacionadas
co sector servizos: rutas a cabalo, actividades medioambientais,
restauración, visitas guiadas, obradoiros...
• Campaña de promoción e publicidade do territorio.

O deseño e realización de accións para o desenvolvemento ten que partir dun
tratamento integral tanto espacialmente como dende o punto de vista das persoas
que se involucran. Neste senso se plantexa este programa de dinamización no que
conflúen os esforzos da administración local e provincial e o tecido empresarial ao
través da copartipación da asociación de empresarios de hostalería e turismo de
Camariñas e a asociación profesional de palilleiras Rendas de Camariñas.
2. DESCRICION DO PROGRAMA E ACTUACIÓNS
O programa ven desenvolvéndose dende o ano 2007 coa cofinanciación
da Deputación da Coruña e nalgunhas das actuacións tamén recibiu
financiamento das diferentes Consellerías da Xunta de Galicia.
As accións planificáronse atendendo ás diferentes fases e ao
protagonismo das entidades na organización e desenvolvemento das
mesmas.
A. Parte	
  do	
  proxecto	
  de	
  responsabilidade	
  municipal	
  
Accións	
  
1.	
  Creación	
  do	
  Grupo	
  de	
  Acción	
  

Obxectivos	
  
• Definir	
  composición,	
  organización	
  e	
  funcionamento	
  do	
  grupo.	
  
• Acordar	
  o	
  deseño	
  final	
  do	
  Programa	
  e	
  identidade	
  promocional.	
  
• Establecer	
  prioridades	
  e	
  grupos	
  de	
  traballo	
  do	
  programa.	
  
• Adxudicar	
  a	
  asistencia	
  técnica	
  e	
  servizos	
  externos	
  
• Asegurar	
  o	
  desenvolvemento	
  das	
  actividades	
  
• Establecer	
  o	
  modelo	
  de	
  traballo	
  
• Difundir	
  o	
  Programa	
  
2.	
   Deseño	
   Plan	
   operativo	
   do	
   • Crear	
  e	
  poñer	
  en	
  funcionamento	
  os	
  grupos	
  de	
  traballo.	
  
programa	
  
• Definir	
  cada	
  acción,	
  recurso,	
  organización,	
  cronograma	
  e	
  resultado.	
  
• Xestionar	
  os	
  aspectos	
  económicos	
  e	
  administrativos	
  do	
  programa.	
  
• Realizar	
  os	
  sistemas	
  de	
  control	
  e	
  avaliación.	
  
3.	
   Portal	
   de	
   Internet-‐	
   centro	
   de	
   • Realizar	
   e	
   promocionar	
   un	
   portal	
   específico	
   que	
   actúe	
   como	
   central	
   de	
   reserva	
   e	
  
reservas	
  
contratación	
  de	
  servizos.	
  
• Dotar	
  dos	
  recursos	
  necesarios	
  para	
  o	
  seu	
  correcto	
  funcionamento	
  e	
  xestión.	
  
4.	
  Soporte	
  promocional	
  
• Deseñar	
  e	
  realizar	
  folletos	
  e	
  documentos	
  promocionais	
  en	
  diferentes	
  soportes	
  
5.	
  Campaña	
  de	
  promoción	
  
• Executar	
  accións	
  de	
  promoción	
  para	
  operadores,	
  centrais	
  de	
  compra,	
  determinados	
  
retallistas	
  e	
  viaxes	
  de	
  incentivo.	
  
6.	
  Avaliación	
  do	
  programa	
  
• Deseñar	
  	
  e	
  executar	
  un	
  sistema	
  de	
  avaliación	
  continua.	
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B. Parte	
  do	
  proxecto	
  de	
  responsabilidade	
  da	
  asociación	
  de	
  empresarios	
  
Accións	
  
Obxectivos	
  
1.	
   Deseño	
   dos	
   paquetes	
   turísticos	
   • Organizar	
  dous	
  paquetes	
  turísticos	
  integrados.	
  
pilotos	
  
• Crear	
  e	
  organizar	
  a	
  rede	
  de	
  participantes	
  
• Identificar	
  e	
  poñer	
  en	
  valor	
  os	
  recursos	
  municipais	
  
• Organizar	
  as	
  actividades	
  axeitadas	
  á	
  demanda	
  
• Realizar	
  os	
  orzamentos	
  e	
  sistemas	
  de	
  control	
  
• Executar	
  o	
  plan	
  de	
  difusión,	
  venda	
  e	
  recepción.	
  
• Executar	
  o	
  sistema	
  de	
  control	
  de	
  calidade	
  e	
  seguimento	
  
2.	
  Plan	
  de	
  mellora	
  da	
  calidade	
  das	
   • Asesorar	
   cun	
   diagnóstico	
   especializado	
   e	
   individualizado,	
   de	
   carácter	
   obrigatorio,	
   ás	
  
empresas	
  participantes.	
  
empresas	
  participantes	
  no	
  programa	
  
3.	
  Sistema	
  de	
  calidade	
  en	
  destino.	
   • Sensibilizar	
  e	
  preparar	
  ás	
  empresas	
  e	
  poboación	
  para	
  a	
  acollida	
  de	
  turistas.	
  
• Atender	
  a	
  información	
  estática	
  e	
  dinámica	
  dos	
  principais	
  recursos	
  do	
  territorio	
  
• Crear	
  marca	
  de	
  calidade.	
  
• Formar	
  as	
  persoas	
  participantes	
  no	
  programa	
  e	
  nas	
  técnicas	
  de	
  atención	
  e	
  fidelización	
  
de	
  cliente.	
  
• Establecer	
   protocolos	
   de	
   recepción,	
   seguimento	
   e	
   atención	
   por	
   grupos	
   de	
  
establecemento.	
  
• Deseñar	
  e	
  poñer	
  en	
  práctica	
  cuestionario	
  para	
  información	
  sobre	
  clientes.	
  
4.	
   Plan	
   de	
   desenvolvemento	
   e	
   • Deseñar	
  e	
  executar	
  as	
  accións	
  para	
  apoio	
  ás	
  empresas	
  participantes.	
  
apoio	
  á	
  campaña	
  piloto	
  
	
  
5.	
   Campañas	
   de	
   promoción	
   e	
   • Executar	
  accións	
  de	
  promoción	
  para	
  operadores,	
  centrais	
  de	
  compra,	
  determinados	
  
divulgación	
  
retallistas	
  e	
  viaxes	
  de	
  incentivo.	
  

RESULTADOS DO PROGRAMA
Neste programa baseado no desenvolvemento sostible que respecte e preserve o
medio e cultura local realizáronse as seguintes actuacións con moi bos resultados
que incentivaron a continuidade deste e doutros programas e actuacións en
cooperación administración e entidades asociativas:
2.1.

CREACION DO GRUPO DE TRABALLO E DINÁMICA DE
FUNCIONAMENTO DA REDE BASICA TERRITORIAL.

Executouse a Primeira Fase deste proxecto en colaboración coa asociación
ADTERRA, concretamente as relacionadas coa constitución do grupo de traballo
e deseño das liñas directrices para a definición dos paquetes turísticos e iniciativas
de dinamización coa asociación de empresarios e palilleiras do Concello. Unha vez
constituído o grupo de acción e deseñado uns paquetes turísticos que na
actualidade están integradas na oferta para A Costa da Morte que realiza a
asociación profesional de turismo da Costa da Morte (APTCM) e que se
comercializaran dende xaneiro de 2010.
2.2.

DESEÑO DE PAQUETES TURÍSTICOS PARA CAMARIÑAS
Realizouse dous paquetes turísticos. Un baseado nos
recursos culturais e artesanais e outro nos recursos naturais,
para tempada:
Vivindo o encaixe de Camariñas e
Camariñas corazón da Costa da Morte. Onde se ofertan
actividades complementarias e orixinais en colaboración con
empresas e entidades do Concello.
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Estes paquetes se presentaron oficialmente
nun acto dentro da Mostra de Encaixe de
Camariñas que se celebra en Semana Santa,
integramos a rede municipal en redes
supramunicipais co obxectivo de incrementar
a divulgación e participación do territorio nas
redes do contorno e se comercializan coa
axencia de viaxes Viloria e nas web
http://www.galiciaincoming.com/es/ofertas .
Ademais, foron presentados nas mesas de contratación de ExpoGalaecia en Vigo.
2.3.

CONSOLIDACION E MELLORA NA PROFESIONALIZACION DA REDE
TERRITORIAL E CREACIÓN DUNHA IMAXE DE DESTINO
DIFERENCIADA.

Actualizouse e se mellorou a guía de hostaleríaturismo e empresas de Camariñas que ten divulgación
na web municipal www.camarinas.net. Realizouse un
detallado traballo de campo (enquisa a empresas,
xeoreferenciación, fotografías…)
No 2008-2009 desenvolveuse un
dos puntos máis importante para o
Plan de Dinamización. É a imaxemarca do concello para a
promoción turística. Ademais se
deseño e se configurou unha
publicación turística do concello de
calidade destinada a agasallo e
captación de intermediarios
turísticos e turismo de calidade.
A imaxe- marca de Camariñas basease na
representación de dous características identitarias de
Camariñas que a diferenza do resto de destinos turísticos da Costa da Morte: o
encaixe e o mar bravo. É as ondas o elemento gráfico elixido que ademais combina
a letra inicial do nome do Concello, o C.
Esta imaxe será aplicada xunto co seu eslogan á
documentación e divulgación de Camariñas como destino
turístico e será consensuada co tecido social e económico
adaptando as súas aplicacións ás suxestións realizadas por
estes. Realizarase unha presentación publica da imaxe e
eslogan definitivo que incorporarase á web municipal.
A empresa seleccionada para a execución da marca e deseño
de publicación é Grupo REVISION Deseño.
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2.4.

ACCIONS DE DIVULGACIÓN , PROMOCION E DINAMIZACION

•

Realización e desenvolvemento
da web de promoción turística
de Camariñas que introducirá
enlaces e recursos para facilitar
a viaxe e estancia no noso
territorio. (Actuación continuada
no 2011.

•

Realización de novos folletos
turísticos e de rutas. Divulgación
e información turística nos
meses de tempada alta no Punto de Información turística de Camariñas onde
se repartiron os novos folletos turísticos de Camariñas.

•

Participación na feira ExpoGalaecia cun stand e nas mesas de concertación
con empresas hotaleiras de Camariñas, divulgando os paquetes turísticos
entre axencias e maioristas do sector.

•

Rutas de sendeirismo. Estase a rematar os traballos de rexistro, mellora da
sinalización, elaboración de topoguia e difusión das catro rutas de
senderismo de Camariñas (Ruta Costa da Morte, Litoral, Os Muiños e Punta
Insua)

•

Edición dun video promocional de Camariñas realizado por La Voz de Galicia
e que difundirase en feiras e webs.

3. ACTUACIÓNS PREVISTA PARA 2011-2012
Na actualidade estase a organizar e executar as actuacións dependentes da
asociación de empresarios e as ultimas actuacións do Concello de Camariñas
centradas na mellora da calidade, a dinamización e promoción:
3.1.

SISTEMA DE CALIDADE EN DESTINO

-

Programa de mellora da calidade e recepción en destino: Auditoría e propostas
de mellora nos establecementos, servizo e atención.

-

Deseño e implantación de sistemas de control de calidade e información sobre
visitantes en establecementos.

-

Mellora da calidade e prestación do servizo de atención e información ao turista
durante a tempada alta.
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3.2.

SOPORTE PROMOCIONAL E ACTUACION DE DIVULGACIÓN, PROMOCION
E DINAMIZACION

Publicación de folletos,guía de luxo e merchandising e acordos de colaboración para
confección e difusión de novos paquetes turísticos
Campaña de publicidade e promoción con concurso e premios do destino Camariñas
na Internet
Presenza e feiras de turismo con mesa de
concertación, para conectar oferta e
demanda turística e promocionar a imaxe e
recursos turísticos de Camariñas. Previse a
participación nas feiras de Silleda, CastelaLeón, Pais Vasco e Madrid, entre outras.
Nelas realizaranse actividades de
presentación de destino turístico e
promocións.
Oferta de servizo de visitas guiadas por
Camariñas na Semana Santa de 2011.
Dirixido aos turistas que nos visitan nesas datas.
Dinamización en destino. Programa de actividades en establecementos, concursos
(pesca deportiva, sendeirismo …) e organización de Fam Trip con expertos e axencias.
.

6	
  
	
  

