IV Festa del Trepat

Comercialització de
productes enoturístics
Jornada tècnica
BARBERÀ DE LA CONCA, divendres 28 de juny 2013

Presentació

Programa

En el marc de la Festa del Trepat,
l’Ajuntament de Barberà de la Conca
proposa un taller sobre la creació i
comercialització de productes enoturístics.
La sessió, orientada a l’esbós d’un
projecte real, s’adreça principalment als
operadors de la comarca en diversos
àmbits; allotjament rural, restauració,
petita/mitjana agroindústria, cultura i oci.
Durant la pausa del matí, es destinarà un
espai de xarxa de treball per a facilitar
l’establiment de contactes professionals
entre aquells qui ho desitgin, es pot portar
el material que cadascú consideri; targes,
tríptics, mostres de producte, etc.
Al final del taller hi ha també un dinar per
als assistents que vulguin donar
continuïtat a la sessió, i poder enllaçar
amb la sessió de tarda amb tast de
vinificació d’assajos de càrrega de raïm en
cep Trepat, de la mà de VITEC.

09.30 h Presentació de la Jornada
Sr. Anton Ballvé, director dels Serveis Territorials del DAAM a
Tarragona.
09.45 h Què és la Comercialització? Creació de Productes Enoturístics?
Sr. Manuel Colmenero. Ocio Vital.
11.00 h Pausa / Xarxa professional
11.30 h Cóm es distribueixen els Productes Turístics; On i Quan.
Sr. Manuel Colmenero. Ocio Vital.
12.30 h Panorama Actual de l’Enoturisme.
Sr. Manuel Colmenero. Ocio Vital.
13.45 h Cloenda de la Jornada
14.00 h Dinar / Xarxa professional (a l’Alberg La Societat)
Menú maridat amb Trepat (Celler Clos Montblanc)

Lloc de realització
Alberg La Societat
C/Societat, 37
43422- Barberà de la Conca

Organització
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament trucant a l’ajuntament
de Barberà de la Conca Tel. 977 887010 indicant també si us quedareu a
dinar (preu aprox. 12€ vi inclòs).

Ajuntament de
Barberà de la Conca

Col·laboració
@ruralcat
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