
INDÚSTRIA VIVA
AL
VALLÈS
OCCIDENTAL
P r o g r a m a  d e  v i s i t e s  a  e m p r e s e s  



OBJECTIU

NOTORIETAT
Obrir nous canals de promoció i de coneixement de les
empreses, indústries i centres de recerca. 

POSICIONAMENT 
Com la principal comarca industrial del sud d'Europa,
generant atractivitat i oportunitats al territori.

SINGULARITAT
Posar al mercat un nou producte que posi en valor un dels
atractius més singulars del territori: la indústria i la recerca.

Promoció econòmica del territori mitjançant un
projecte innovador de turisme industrial.



Què entenem per INDÚSTRIA VIVA? 
Obertura de portes, de forma puntual o programada, a visitants de diferents tipologies.

Missions
comercials

Visitants de
congressos

Nous
professionals

Turistes
curiosos Residents

Visites
educatives

Públics



PRINCIPALS
BENEFICIS 

EMPRESES

Nou canal de promoció
i comunicació,
Eina de transparència,
RSC,
Captació de clients,... 

TERRITORI

Posada en valor del
territori,
Promoció del teixit
empresarial,...

VISITANTS

Nou recurs d'oci
educacional,
Consumidors
conscients,...

DESTINACIÓ

Nou recurs capaç
d'atraure visitants,
Especialització de
l'oferta,
Obertura de nous
mercats,...



Us proposem: 

Sessió
Informativa

1a quinzena OCTUBRE
1h. 30'
Seu Consell Comarcal

Formació
especialitzada
8 hores de formació  +
visita pràctica:
2a quinzena OCTUBRE  

1

Per aquelles empreses
que es plantegin obrir les
portes i també per
optimitzar les visites,
aquelles que ja ho fan.

2 Assessorament
individual

ONLINE / PRESENCIAL
NOVEMBRE
Agendació individual

3 Estructuració
del producte

Segons sectors

Públic a qui s'adreça

Temporalitat...

4

Exposarem els beneficis
d'obrir-se a rebre visites.
Coneixerem
experiències d'èxit.
Donarem més detalls de
l'itinerari formatiu que
engeguem.

La participació al programa d'empreses visitables no obliga a les empreses a publicitar la seva proposta. 

S'ha establert un màxim d'empreses participants en aquesta primera edició. 
En cas de superar el límit establert, l'equip tècnic farà una selecció d'acord amb els criteris d'idoneïtat del programa. 

Assessorament
professional per a construir
plegats la vostra proposta.

OBJECTIU 2023:
Catàleg d'empreses
visitables.



i amb l'expertesa de:

Professionals especialitzats en creació de producte de turisme industrial 

Comptem amb vosaltres?
Properament rebreu la invitació a la sessió informativa

Per qualsevol dubte o suggeriment:
info@turismevallesoccidental.cat / ccvoc.adel@ccvoc.cat


