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Inauguració del curs de Gestió i Màrqueting
on-line de l’Enoturisme
Avui dilluns s'ha inaugurat el curs de formació Gestió i Màrqueting on-line de
l'Enoturisme, organitzat pel Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci a
les Comarques de Tarragona, en el marc del projecte Cluster d'Innovació del Turisme del Vi
(INTURVI), subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i co-finançat pel Fons Social
Europeu.
El curs, orientat a capacitar o millorar les habilitats de comunicació i màrqueting on-line de les
empreses de les comarques de Tarragona que vulguin realitzar activitats enoturístiques,
s’imparteix del 8 al 18 de juliol a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i
Virgili, a càrrec del Dr. Jaume Gené de la Universitat Rovira i Virgili.
La participació dels empresaris en el curs, amb l'assistència d'una trentena d’empreses entre
cellers, allotjaments, restaurants i empreses de guiatges, ha superat les expectatives dels
organitzadors i s'han cobert totes les places ofertades.
Aquest és el primer dels dos cursos dissenyats pel programa Inturvi. Cluster d’Innovació
del Turisme del Vi, liderat pel Consorci per a la Millora de la Competitivitat del Turisme i l'Oci
a les comarques de Tarragona, i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb el
co-finançament del Fons Social Europeu.
Inturvi té com a objectiu generar oportunitats empresarials i professionals en l'enoturisme, per
això vol millorar la competitivitat del sector mitjançant formació específica i la posada en marxa
d’eines tecnològiques com són Data-Enotur i Go-Enotur.
Inturvi posa a disposició del programa i del agents una oficina tècnica encarregada de la gestió
del projecte, que té la seva seu al PCT de Turisme i Oci al Campus de la Universitat Rovira i
Virgili a Vila-seca.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de projectes
innovadors i cofinançat pel Fons Social Europeu, en el marc del programa de Projectes Innovadors i Experimentals,
regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre (DOGC núm. 6237 de 22/10/2012).

