Converter Galicia nun destino
para gozar en familia

Clúster Turismo
de Galicia

Maior difusión do teu negocio
Distintivo de calidade
Máis visibilidade do sector
Promoción específica

Queres
formar
parte?

+
+
+
+

Unha acreditación con
Recoñecemento de
calidade familiar

O uso da marca certifica que os teus
servizos achegan un valor diferencial
para as familias.

Achega visibilidade

Se formas parte de Galicia Destino
Familiar, posiciónaste como
establecemento familiar diferencial
fronte a outros.
Deste xeito os teus clientes
potenciais poden localizarte de un
modo máis sinxelo.

Maior promoción

Beneficiaraste das accións
específicas de promoción e
publicidade de Galicia Destino
Familiar, así como da súa plataforma
de busca de destinos e ofertas para
familias (web + App).

multitude de vantaxes
Participación na mellora
do sector

Forma parte da construción da marca
Galicia Destino Familiar: mantente
informado, opina, participa no cambio
e contribúe á mellora do sector.

Fácil e rápido

Un sistema de adhesión sinxelo,
claro e directo que consegue as
máximas garantías das empresas
adheridas.

Maior presenza

Aparición na plataforma web e app,
difusión a través das redes sociais de
Galicia Destino Familiar e presenza
nos demais soportes de promoción,
notas de prensa etc.

Para quen?
Aloxamentos
Restauración
Oferta complementaria: actividades culturais,
invernais, náuticas, de natureza, deportivas e de lecer,
museos, guías turísticas, transporte...
Axencias e intermediarios

Como formar parte?
1. Solicitar
unirse
ao programa.
2. Enviar
cubertas a
solicitude e a declaración
de autoavaliación que
previamente se remitirá.

3. Seentrarás
cumpres os requisitos,
a formar parte de

Galicia Destino Familiar.
Recibirás o documento
acreditativo e o manual de
uso da marca nas túas
comunicacións. A túa
actividade incorporarase ás
plataformas web e app, e
demais accións de difusión
da rede.

4. Estarás
en
disposición de

poder publicar as
ofertas que desexes
en Galicia Destino
Familiar.

Beneficios da rede

Xestión directa

Accede directamente á
información da túa actividade de
cara aos clientes e publica as
ofertas que desexes.

Difusión

Campañas de publicidade e
promoción, notas de prensa, redes
sociais do programa, acordos con
organizacións de índole familiar etc.
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Plataforma web e app

Unha web e app cun potente
buscador de actividades e ofertas
para o público familiar na que
situar o teu establecemento.

Acreditación de calidade

Se formas parte de Galicia Destino
Familiar, a túa calidade queda
acreditada, un seguro para os teus
clientes e un aval para o teu sector.

Galicia,
un destino
familiar de calidade
O proxecto Galicia Destino Familiar ten como principal
obxectivo a adopción de mecanismos que permitan o
posicionamento de Galicia como destino de referencia
en turismo para as familias. Trátase de adoptar unha
estratexia común por parte dos establecementos
especializados no segmento familiar, de forma que o
público obxectivo poida identificar os hoteis,
restaurantes, casas de turismo rural etc., que dispoñan
de instalacións, oferta de actividades ou outros servizos
adaptados e pensados para familias.

“Este selo de Turismo Familiar certifica que o
establecemento ou a actividade cumpren as
características especiais para familias”.

Obxectivos:
· Posicionar Galicia como destino de turismo familiar
· Artellar un proxecto vertebrador que afecte a distintos
elos da cadea de valor
· Desenvolver o potencial de fidelización do turismo
familiar
· Promover e impulsar actuacións tendentes a reducir a
estacionalidade do sector
· Favorecer a cooperación entre entidades que
cumpran as necesidades específicas deste segmento

Forma parte:
contacto@galiciadestinofamiliar.gal
Tel. 881 247 436
www.galiciadestinofamiliar.gal

