
Benvolgut/da,

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç, a través del consorci Turisme de Barcelona i amb el suport 
i la implicació de la Diputació, impulsem el procés d’elaboració de l’Estratègia de Màrqueting 
Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB) i us convidem a participar-hi activament, atesa la 
seva importància per al futur de la destinació. 

El turisme ha experimentat una profunda transformació global en els darrers anys. Fenòmens 
com l’abaratiment del transport aeri, l’aparició de les plataformes digitals o la incorporació al 
mercat de països emergents han fet sorgir nous reptes i noves oportunitats que s’aborden a la 
ciutat de Barcelona a través del seu Pla Estratègic de Turisme 2020. 

És precisament en aquest escenari de canvis, on es posa en evidència la necessitat de repensar 
també la manera com ens presentem al món i decidir on es posen els esforços de la promoció i 
màrqueting turístic per tal de garantir la sostenibilitat de la destinació i promoure la competitivitat 
de l’activitat. Tot plegat,  amb el benentès de cercar el major retorn social possible i potenciar el 
seu efecte multiplicador sobre d’altres sectors estratègics.

Les institucions sota signants iniciem un procés per elaborar una eina conjunta que ens hi ajudi: 
l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona. Una destinació que va més 
enllà de la ciutat i que abasta entorns, territoris i atractius que hi estan en constant interacció i 
que són oportunitat per al seu equilibri. 

Estem en condicions de presentar-vos la proposta de treball. Una proposta que ha de ser ne-
cessàriament coral i inclusiva, i que s’ha de basar en la participació de totes les veus que hi 
tingueu alguna cosa a dir. Per aquest motiu, ens agradaria que ens acompanyéssiu el proper 
8 d’octubre a les 18.30 h a l’edifici de la Llotja de Mar (Passeig Isabel II, 1) per poder-vos-la 
presentar.

Us hi esperem.
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