NOTA DE PREMSA
Perpinyà, 19 de novembre 2018

Trobada de professionals al Campus europeu d’innovació turística el 22 de
novembre a Montpeller
La regió Occitània / Pirineus Mediterrània organitza la nova edició del Campus de la
Innovació turística el pròxim dijous 22 de novembre al Parc de les exposicions a
Montpeller.
Els diferents formats de trobada entre els actors de l’ecosistema innovador, en forma
d’esdeveniments, tallers participatius, showrooms, conferències i algunes novetats, fan
del Campus europeu d’innovació turística una cita anual ineludible per a l’intercanvi
d’idees, les solucions innovadores i la reflexió sobre el futur del sector.
El Campus europeu d’innovació turística reunirà el pròxim dijous a diferents actors i
professionals del turisme així com a empreses regionals innovadores al Parc de les
exposicions de Montpeller. L’espai pretén ser un punt de trobada i inspiració per als intercanvis
i la innovació mitjançant la proposta de diferents formats.
Durant la jornada, l’Euroregió Pirineus Mediterrània concedirà tres guardons a les joves
empreses o start-ups del territori de l’Euroregió que hagin apostat per la innovació en l’àmbit
del turisme juntament amb els representants del sector de les Illes Balears i de Catalunya.
El Campus s’obre a Europa amb actors i empreses espanyoles, un esdeveniment-taller
participatiu en anglès sobre el turisme d’experiència, un expositor d’innovació turístic regional
de 1.000 m², i trobades de negocis informals per afavorir la participació conjunta de diferents
socis en projectes col·laboratius. Els temes que marcaran les reflexions i el ritme de la jornada
giraran al voltant del turisme sostenible amb l’exemple de les Illes Balears, la gestió turística
mixta entre actors públics i privats basat en el model quebequès i la innovació en l’allotjament
turístic, segons el grup hoteler ACCOR i la Federació internacional dels Logis. Més de 300
trobades de caire empresarial permetran a més de 1.000 participants del sector turístic
intercanviar opinions, consells o solucions per part d’actors públics i privats.
L’espai Barcamps (tallers i esdeveniments participatius) afavorirà el debat, l’intercanvi
d’idees sobre les novetats del sector.
L’espai de trobada (lounge), dedicat al treball en xarxa (networking), permetrà realitzar
trobades professionals informals.
El showroom mostrarà les propostes i solucions innovadores de les empreses regionals :
« lou tiny house » (65) proposa allotjaments optimitzats i mòbils en fusta ; « concept évasion »
(11) proposa visitar un habitatge en directe a les persones amb mobilitat reduïda gràcies a un
dron ; « leaf for life » (32) ha desenvolupat un para-sol connectat ; « Marianka » (81) proposa
les superfícies parlants (superfícies funcionals, sensorials, interactives, lúdiques, educatives,
connectades i intel·ligents) per a equipar els allotjaments turístics, etc.

Les conferències s’organitzaran al voltant de testimonis destacats per conèixer l’evolució del
sector i les noves pràctiques emergents.
Novetats 2018 : els « speed-meeting » de la innovació permetran a les empreses que tinguin
projectes col·laboratius trobar socis potencials.
Les inscripcions per a professionals que vulguin assistir al Campus europeu de la innovació
turística estaran obertes a l’enllaç següent:
https://campuseuropinovtouristique.vimeet.events/fr/
Algunes de les personalitats presents a la jornada : Serge Trigano, president de Mama
Shelter ; Paul Arseneault, director de la xarxa de veille de turisme i membre del MT Lab de
Canadà ; Dominique Hummel, president del Directori i de Futuroscope de 2002 a 2018 i
director d’innovació a la Companyia dels Alps ; Frédéric Fontaine, director d’innovació al Lab
d’AccorHotels ; Karim Soleilhavoup, director general d’Hôtels Logis ; Vanguelis Panayotis,
director de MKG Group ; Jaume Alzamora Riera, director general de l’Agència de turisme de
les Illes Balears; Vivian Vidal, fundadora de 4V i d'ID-REZO ; entre altres.
L’Euroregió Pirineus Mediterrània
L’Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb
el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres el Govern de les Illes Balears, la
Regió d’Occitània i la Generalitat de Catalunya, que n’ostenta la presidència rotatòria des del
juny de 2017. L’Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 20182020, que, entre d’altres, comprèn els següents objectius:
a)
b)
c)
d)

Actuar amb i per a la ciutadania del territori
Desenvolupar l’ecosistema sostenible euroregional de la innovació
Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
Aprofundir en la identitat euroregional
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