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Presenza en feiras, cooperación coa administración pública para o 
fortalecemento da marca Galicia, formación e impulso de encontros 
profesionais para modernizar e profesionalizar o sector, facemos 
un repaso ao traballo do CTG nos seus primeiros anos de vida

TRES ANOS TRABALLANDO A PROL DO SECTOR

Miles de razóns para camiñar xuntos cara a excelencia
 dun só destino:  
    Galicia
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EDITORIAL

Editorial

A piques de pechar o ano toca voltar a vista atrás para ver a senda 
percorrida. Son moitos os chanzos da escaleira da excelencia que Galicia 
ten subido como destino turístico, pero son moitos tamén os que quedan 
por subir. O obxectivo desta publicación que agora tendes nas mans non é a 
autocomplacencia senón a reflexión e a avaliación crítica de todo o traballo 
realizado polo Clúster Turismo de Galicia durante estes tres anos de vida, 
desde a súa creación en decembro de 2013. 

Despois dun primeiro ano de toma de contacto coa administración pública e 
co propio tecido industrial e asociativo do sector turístico galego, tomamos 
consciencia de que a creación do Clúster fora complexa pero necesaria: 
era imprescible para un sector do peso e da relevancia do noso ter unha 
representación e unha voz propia tanto perante á administración pública 
como fronte a outras entidades e colectivos implicados neste sector 
vertebrador da economía galega. Desde o comezo traballamos, e seguímolo 
facendo, desde a convicción de que a cooperación público-privada e 
o traballo conxunto para xerar sinerxias dentro do sector son as mellores 
ferramentas para construir un sector de futuro. 

Os números acompañaron en 2015 e especialmente neste ano que toca 
ao seu fin, pero as boas cifras de visitantes e de pernoctas deste ano de 
récords non nublan o horizonte de traballo que aínda queda por diante: 
debemos mellorar os nosos ratios de beneficio e incrementar prezos, para 
saír dos últimos postos do ranking nacional de rendabilidade e converternos 
nun sector competitivo e sostible no tempo, xerador de riqueza e motor 
económico de Galicia.  Estamos tamén obrigados a afrontar a modernización 
e profesionalización do sector, asumindo con garantías o relevo xeracional e 
incorporando as novas tecnoloxías, para dar resposta eficiente ás esixencias 
dun viaxeiro hiperconectado que demanda experiencias únicas. Temos que 
estar preparados para facerlle fronte á globalización da demanda e aos 
novos xeitos de viaxar polo que é imprescindible afrontar conxuntamente 
solucións definitivas para a intermodalidade e as conexións aeroportuarias, 
que lastran a internacionalización do noso destino turístico. 

Temos, en defintiva, que construir xuntos, como sector, unha marca potente 
e única, a marca Galicia desde a mellora da competitividade do sector e, 
sobre todo, da comercialización da nosa oferta e da internacionalización do 
destino Galicia. Temos os recursos dispoñibles - paisaxe, enogastronomía, 
patrimonio... - pero séguenos faltando producto turístico. Traballemos da 
man como sector e coa administración pública na construcción dunha oferta 
turística diversa, paquetizada e moderna,  traballando por facer grande un 
destino que o ten todo para selo, construindo entre todos e con todos o 
destino Galicia.
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- Francisco González López
( Presidente do CTG )



Estivemos en…
Fitur
ITB Berlín 
World Travel Market - Londres
Madrid Golf
IMEX Frankfurt
ITBM Barcelona
Intur Valladolid
Les Thermalies
Nautic, Salón Náutico  de París
Gran Pavois de La Rochelle - Francia
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Impulsamos...

• Encontro Anual para o sector, centrado en aspectos centrais para o desenvolvemento do sector turístico 
galego. En 2015 o encontro desenvolveuse na Coruña baixo a máxima da cooperación público-privada e 
co obxectivo de coñecer a experiencia e funcionamiento doutros cluster de turismo e doutros destinos. Este 
ano o eixe foi a comercialización para  o que se desenvolveu a xornada especializada en Vigo baixo o título 
“Obxectivo 5 millóns: Retos e oportunidades da comercialización e tecnoloxía do Destino Galicia” na que 
participaron máis de 300 profesionais.

• Plans de Capacitación directiva: A través de seminarios, obradoiros e cursos intensivos, ofertamos ao 
sector formación de calidade gratuítas, distribuída en diferentes accións formativas (talleres, seminarios e 
curso superior) en diferentes localidades galegas. Con especial incidencia no perfil directivo, as formacións 
se desenvolveron nestes dous anos en materias como o liderado, o márketing, a comunicación ou a 
comercialización.  En total máis de 300 horas de formación nos que participaron máis de 400 persoas. 

• No marco deste programa tamén se desenvolve un Programa Superior de Desenvolvemento Directivo, 
orientado a ofrecer formación nos eidos da dirección e xestión de Empresas Turísticas, e no que o ano pasado 
se formaron 30 directivos e este 26 profesionais que ocupan postos de mando ou toma de decisións nas súas 
respectivas empresas.  

• Execución dunha aplicación móbil, TravelCity, e un sistema de reservas para promoción de A Coruña impulsada 
por Hospeco.

• Elaboración de famtrips especializados para turismo de negocios e filmcomission coordinados con Feprohos 
en colaboración con Vigo Convention Bureau. Colaboración con Expourense para o impulso internacional de 
Termatalia.

• Campañas promocionais para o impulso dos destinos como Sanxenxo, destino de altura, orientadas cara 
o turismo de negocios no aeroporto Adolfo Suarez de Madrid en colaboración coa APCG. Igualmente en 
colaboración con APEHL a organización do concurso de tapas “E para comer…Lugo”

O Clúster de Turismo creceu e consolidouse nos últimos meses coma ente 
de carácter privado, pero converténdose ademais, en paralelo, na voz do 
sector. Camiñamos contigo, co teu negocio, e avanzamos para que o sector 
avance.
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Colideramos...

• A Estratexia Turismo de Galicia 2020. Xunto con Turismo de Galicia deseñamos unha folla de ruta clara para os 
catro próximos anos. Contamos coa colaboración de toda a cadea de valor e, por vez primeira, coas achegas das 
tres universidades galegas.

• Celebración dun total de 28 mesas de traballo (16 en primeira rolda e 12 de consolidación de conclusións) con 
profesionais, técnicos e investigadores vinculados ao sector e ao territorio no que tomaron parte máis de 200 
persoas e que se desenvolveron en Pontevedra, Ourense, Mondoñedo, Monforte, A Ulla, Mondariz Balneario e 
Santiago de Compostela.

• Realizamos unha enquisa aberta en liña na web creada ex profeso para a elaboración desta folla de ruta, e na que 
se están recollendo opinións de profesionais a través dun cuestionario. 

Traballamos de xeito conxunto cos nosos asociados en...

A colaboración e a xeración de sinerxias entre o propio sector privado permitiu executar en dous anos un total de 21 

proxectos de promoción e mellora da oferta turística así como da súa comercialización.  Durante 2015 se desenvolveron 

un total 13 proxectos en colaboración coas entidades asociadas ao Cluster que supuxeron un investimento de 

252.428,11€ mentres que en 2016 foron 8 os proxectos executados cun investimento de máis de 200.000 euros. 

Un investimento que redunda no fortalecemento da comercialización dos productos turísticos galegos. 

Todos os proxectos foron presentados no marco dun concurso de ideas posto en marcha co 

obxectivo de impulsar a creación de novos produtos turísticos, mellorar a súa internacionalización 

e comercialización e contribuír a crear sinerxias entre os asociados. Esta última foi a motivación 

que fixo que este ano o número de proxectos totais fora inferior, de 13 a 8 proxectos, xa que 

a todos os asociados se lles pediu cooperación, o que permite desenvolver proxectos máis 

complexos e con futuro a medio e longo prazo. 

Entre as principais conclusións extraídas polas universidades destaca 
a necesidade de implementar un modelo de negocio sustentable e 
eficiente que pasa por mellorar a accesibilidade o destino, loitar 
contra a estacionalidade da oferta e incrementar os ingresos por 
turismo no destino xerando unha oferta flexible, de maior calidade, 

versátil e innovadora.
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Decreto de Ordenación dos Establecementos Hoteleiros
Turismo de Galicia publicou dous novos decretos que supoñían importantes modificacións na regulación tanto dos 
establecimentos hostaleiros como dos albergues turísticos, decretos nos que destaca a introdución dun sistema 
de cualificacións por puntos que permite ter en conta, por unha banda, as infraestruturas e o cumprimento 
duns mínimos obrigatorios para todos os establecementos da mesma categoría, e por outra banda, os servizos 
prestados polos establecementos, ofrecidos á libre elección dos titulares dos mesmos. Este novo sistema supuxo a 
introdución de parámetros de calidade do servizo na categorización dos establecementos a través da valoración de 
aspectos como confortabilidade, mobiliario e equipamentos das habitacións, acceso aos servizos complementarios, 
servizos de restauración ou servizos de telecomunicacións. Outra das novidades foi, ademais, a introdución dunha 
nova categorización, a dos hoteis talaso.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

C O L A B O R A C I Ó N 
PÚBL ICO-PR IVADA

Decreto de Regulación das vivendas de uso turístico

O Clúster de Turismo instou durante este ano 2016 á administración pública á aprobación definitiva do Decreto 
de Regulación das vivendas de uso turístico. Así mesmo, aplaudiu a súa validación final, sendo a primeira das 
normativas que se xestou cunha fluída comunicación entre a Administración Pública e o sector,  da man do Clúster 
Turismo de Galicia como interlocutor.

Este Decreto establece o ordenamento dos apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico, 
categoría esta última que permite regular o uso vacacional das vivendas particulares, establecendo uns requisitos 
mínimos, unha medida imprescindible para regularizar esta práctica e dar unhas mínimas garantías a todo aquel 
que visite a nosa comunidade.

A colaboración dos diferentes entes públicos e o sector, fundamental para o futuro 
dun dos sectores clave da economía galega pois, ao fin e ao cabo,  o turismo somos 
todos.  

Nesta nova normativa...

• Introdúcense elementos de flexibilidade na rixidez métrica das superficies esixidas coa finalidade de 
facilitar a rehabilitación de edificios, a conservación do patrimonio histórico e artístico e unha adecuada 
adaptación da norma tentando de harmonizalo tanto co resto de normas doutras comunidades autónomas 
como coas da nosa contorna máis inmediata, en especial coa normativa europea. 

Turismo de Galicia acordou tamén o ordenamento dos 
albergues turísticos, establecendo os requisitos para 
a súa clasificación, así como o réxime para o exercicio 
de actividades e prestación de servizos. A regulación 
introduce como principal novidade, a clasificación 
dos albergues turísticos en dúas categorías: albergue 
turístico de primeira categoría e albergue turístico de 
segunda categoría, substituíndo a clasificación por 
estrelas dunha, dúas e tres estrelas do anterior decreto, 
que se correspondía coa das pensións.

Outras das novidades é o recoñecemento dunha 
categoría especial de albergue turístico, os albergues 
de peregrinos do Camiño de Santiago, caracterizados 
por estar situados nunha área de 3 km en torno ao 
Camiño de Santiago, xestionados por entidades sen 
ánimo de lucro e que reúnen como elementos esenciais 
no desenvolvemento da súa actividade a función 
hospitalaria ao peregrino.

• Os establecementos hostaleiros quedan agrupados en dous grupos, hoteis e pensións. 
Á súa vez a categoría hoteis inclúe varias subcategorías: hoteis, hoteis apartamentos, 
moteles e dúas novas subcategorías: hoteis balneario e hoteis talaso. 

• Mantense o sistema de clasificación por estrelas, 
exceptuando os moteles, que se clasifican nunha única 
categoría debendo cumprir como mínimo as condicións 
que lle corresponderían a un hotel de dúas estrelas.5

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
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Elaboración da nova Estratexia Turismo de Galicia 2020, 
da man do Clúster Turismo de Galicia

Por vez primeira unha administración pública encarga a elaboración deste documento ao sector, que 
ao longo destes meses está a traballar e implicar a toda a cadea de valor do sector turístico galego 
para presentar un documento que, trala súa aprobación por parte da Xunta de Galicia, establecerá a 
estratexia a seguir nos vindeiros catro anos en materia turística. 

Trátase dun plan participativo, que está a contar co traballo de 4 consultoras e das 
tres universidades galegas, encargadas de elaborar unha diagnose da situación do 
sector, e no que se ten feito un notable esforzo por escoitar a voz dos diferentes 
prismas desde os que se pode analizar o sector turístico. Un traballo conxunto co 
sector privado e o sector público, para afondar na creación desta axenda turística 
desde todas as vertentes. Para iso se puxeron en marcha diferentes mecanismo de 
participación:

“A internacionalización, a captación de novos fluxos de visitantes, as 
ecotasas, a mobilidade ou a accesibilidade aos recursos turísticos, o 
turismo sustentable, a diversificación e a especialización, o turismo 
de natureza, enogastronómico ou de interior, a rendibilidade ou a 
implantación das TIC ou a adaptación ás novas formas de consumo ou 

de hábitos turísticos”



COLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA

Mesas de diagnóstico baixo a máxima 

“Que é Galicia para ti?”

Contribución de máis de 200 expertos e profesionais, que 
están a garantir o máximo grao de participación entre o 
conxunto do sector turístico galego. A internacionalización, 
a captación de novos fluxos de visitantes, as ecotasas, a 
mobilidade ou a accesibilidade aos recursos turísticos, o 
turismo sustentable, a diversificación e a especialización, 
o turismo de natureza, enogastronómico ou de interior, a 
rendibilidade ou a implantación das TIC ou a adaptación 
ás novas formas de consumo ou de hábitos turísticos 
centran de forma tematizada as diferentes mesas 
organizadas. En todas elas buscouse unha participación 
equilibrada entre diferentes perfís con representantes do 
sector empresarial, o técnico e o docente, para contribuír 
a facer máis enriquecedor cada un destes foros.

Enquisa aberta de participación

Enquisa para recoller de forma máis ordenada 
todas as achegas ca cidadanía poida facer para 
esta axenda de tal modo que o proceso de 
creación sexa o máis aberto, transparente e 
participativo posible.

Espazo web 

Espazo web creado especificamente para ir 
publicando todos os documentos que se vaian 
xerando ao longo do proceso de xestación da 
Estratexia do Turismo de Galicia no horizonte 
2020, http://estratexia.clusterturismogalicia.com/. 
Un espazo aberto á cidadanía, para recoller as 
achegas de todo aquel que considere que poida 
colaborar coa súa visión ou propostas para o 
establecemento dos obxectivos e da planificación 
do sector turístico galego ata 2020. 
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E N T R E V I S TA 
AO PRESIDENTE

Aínda queda moito traballo por facer, 
pero que prioridades técnicas temos 
enriba da mesa en canto a turismo en 
Galicia, segundo o traballo realizado 
para a Estratexia Turismo Galicia 
2020? Cales en canto a rendibilidade 
dos negocios hostaleiros?

Temos moito camiño andado pero aínda 
queda por percorrer para mellorar 
a rendabilidade do sector, que é un 
dos nosos grandes retos de futuro. O 
noso obxectivo é o de traballar por un 
sector moderno e competitivo e iso só 
o poderemos conseguir apostando pola 
calidade e a desestacionalización da 
nosa oferta turística, obxectivos nos que 
a internacionalización da nosa oferta é 
fundamental. O crecemento do mercado 
internacional é fundamental para manter 
os bos resultados do sector turístico 
galego que segue dependendo moito do 
mercado nacional.

2016, un ano clave para Galicia en canto 
a turismo? Un punto e aparte? Ademais do 
magnífico tempo, a comunidade conseguiu 
demostrar o seu potencial como destino? 

Coido que si, 2016 é un ano moi importante para 
nós como sector turístico porque conseguimos 
consolidar unha tendencia de crecemento que se 
viña intuindo hai un par de anos pero que agora 
refrendamos con excelentes cifras de viaxeiros e 
ocupación. E fixémonolo sen ser un Ano Santo, 
que ata o de agora era o fito que referenciaba os 
nosos mellores resultados. Evidentemente houbo 
elementos externos a nós, como a meteoroloxía 
ou a situación de inestabilidade do norte de África 
que beneficiaron ao conxunto do sector turísitico 
español pero as cifras son claras, mentres que 
Andalucía ou Valencia, por exemplo, perderon un 
4,7% e un 0,8%  no número de viaxeiros en agosto 
deste ano, nos medramos un 5,8% ese mes, o que 
demostra que soubemos aproveitar a conxuntura 
para atraer a un maior número de visitantes, 
neste caso nacionais, pero tamén medramos no 
conxunto dos turistas internacionais, con máis de 
200 mil chegados en setembro. Agora o reto é 
fidelizalos. 

A relación do sector privado co público 
deu froitos ao longo destes dous anos. Que 
conclusións saca o presidente do Clúster de 
Turismo de Galicia? Cales foron os puntos 
fortes da colaboración? Que podemos agardar 
no futuro ao respecto? Que puntos debemos 
mellorar no traballo conxunto do sector 
privado?

O entendemento co sector público foi fluido 
e vital para que se escoitaran a voz do sector 
privado e que participáramos activamente na 
redacción das novas normativas que afectaban 
ao noso sector. Por vez primeira, ademais, se 
nos encomedou establecer as liñas estratéxicas 
de traballo para o sector turístico no horizonte 
do 2020, unha decisión valente por parte de 
administración pública que agardamos continúe. 
No que afecta a nós como sector, coido que aínda 
podemos mellorar na xeración de sinerxias entre 
asociados e entidades. A oferta turística galega 
mellorará na medida que aprendamos a traballar 
conxuntamente e pensando en Galicia como 
destino global. 8

“A oferta tur íst ica galega mel lorará na medida que 
aprendamos a trabal lar  pensando na marca Gal ic ia”
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A presencia no exterior, en feiras, congresos 
e xornadas, foron metas que o Clúster de 
Turismo logrou acadar nestes dous anos. 
Que aspectos destaca deste traballo? Que 
materias pendentes ten o sector e o Clúster 
neste ámbito? Os selos Q de Calidade e 
Galicia Calidade son as nosas mellores 
apostas para dar unha imaxe compacta da 
oferta?

Como Clúster temos claro que debemos 
apostar polo destino Galicia como una marca 
multiexperiencial e multiproducto que ten na 
paisaxe e na gastronomía elementos fortes 
para crear una imaxe de destino atractivo e 
de calidade para o seu disfrute todo o ano. 
Creo que selos con recoñecemento nacional e 
internacional como o de Galicia Calidade e as Q 
de Calidade contribúen a consolidar esa imaxe 
de destino de excelencia que é Galicia.

Cales son os valores que debemos seguir 
traballando para destacar nun mercado tan 
competitivo e duro como é o do turismo? 

A profesionalización do noso sector e a 
modernización na xestión das empresas, xunto 
coa especialización da nosa oferta son valores 
nos que debemos traballar arreo para acadar 
resultados a longo prazo, sempre co horizonte da 
calidade e a sostenibilidade do sector pero por 
riba de todo esto o que temos que traballar é a 
marca Galicia como marca paraugas baixo a que 
se desenvolve o conxunto dunha ampla e rica 
oferta turística paquetizada. Pouco a pouco imos 
deixando os localismos e traballamos máis de 
xeito conxunto pola construcción dunha marca 
forte, e esa marca é Galicia. 

Que perspectivas ten o presidente do Clúster 
de Turismo de Galicia para o 2017? Cales 
son as principais prioridades para o próximo 
ano?

Continuaremos apostando polos programas 
de formación para o sector, as xornadas de 
sensibilización sobre os retos de futuro que 
temos por diante, sen esquecer a presenza 
nas principais feiras de carácter internacional 
e nacionales especializadas. Apostaremos por 
traballar man a man cos nosos asociados para 
mellorar a promoción, comercialización e difusión 
do conxunto da oferta turística galega. 9

Galicia Calidade, 
tamén un selo de garantía no sector turístico

En xaneiro de 2015 asinamos, xunto coa Consellería de Economía e Industria a través da súa sociedade Galicia 
Calidade e a Axencia de Turismo de Galicia, un convenio marco de colaboración que permitirá incorporar a marca 
Galicia Calidade ao sector turístico. Un acordo que posibilitou reforzar o labor de certificados como a Q de Calidade 
ou a ISO. A súa concesión responde a valores arquitectónicos, ambientais, paisaxísticos, culturais e gastronómicos, 
contribuíndo ademais, a potenciar os produtos de calidade de orixe galega.  

APOSTA POLA CALIDADE

APOSTA POLA CALIDADE: 

Consultoría e sesións informativas na aposta pola Q de Calidade

Nestes tres anos de traballo tamén se asinou con carácter anual un convenio coa Axencia de Turismo de Galicia 
para o impulso da Q de Calidade turística. En virtude deste convenio levouse adiante un traballo de consultoría 
técnica e de asesoramento, ademais de sesións informativas realizadas en Santiago, Vigo e  Sanxenxo para darlle 
visibilidade á marca e ofrecer información e apoio técnico ás empresas interesadas. Durante estas xornadas 
establecéronse contactos con empresas das que saíron os novos establecementos que finalmente obtiveron a súa 
certificación. En total durante estes tres anos de convenio 70 novas empresas acadaron a Q.

A excelencia, o obxectivo de calquera negocio do sector, é un esforzo que debe ser 
correspondido con distintivos que dean visibilidade ao traballo realizado, e ofrezan ao cliente 
unha indicación dos estándares que busca á hora de gozar das súas vacacións. Traballamos 
para mellorar e profesionalizar o investimento en calidade.

Q de Cal idade e Gal ic ia Cal idade

Neste proceso xa demos importantes pasos, situando a Galicia como a segunda comunidade autónoma con máis 
distincións Q de Calidade, só por detrás de Andalucía. Somos líderes xa algúns segmentos estratéxicos para o 
destino, como o turismo rural, instalacións náutico-deportivas, o turismo industrial, lecer nocturno e turismo activo. 
Un traballo realizado entre todos, un traballo ben feito.

Actualmente Galicia conta cun total 
de 274 establecementos e servicios 
turísticos con el distintivo Q de 
calidad turística, ocupando o primer 
lugar de España en número de hoteles 
e apartamentos turísticos e en casas 
de turismo rural. Galicia tamén 
lidera o segmento de balnearios, 
instalaciones náutico deportivas, 
turismo activo, lecer nocturno e 

turismo industrial.

Neste primeiro ano de andaina dos selos de Galicia Calidade certificáronse 27 
establecementos, tendo en conta que polo de agora só poden acadar este selo as 
empresas turísticas de aloxamento, restauración, turismo rural, palacios de congresos e 
marinas, aínda que é un traballo no que se avanza en cada anualidade para incoporar 

novos tipos de empresas turísticas.

Selos de calidade amplamente recoñecidos dentro e fóra das nosas 
fronteiras que, sen dúbida, axudarannos a situar a Galicia como referente 

de destino de calidade no imaxinario do viaxeiro. 
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FORMACIÓN

Convenio de colaboración coa Escola de Negocios Afundación 
Seminarios de sensibilización, nos que se abordan aspectos concretos da función directiva, facendo 
fincapé en habilidades e destrezas persoais aplicables ao traballo directivo como as de negociación ou 
técnicas de análises de problemas e toma de decisións. Preto de 150 persoas puideron beneficiarse 
desta formación.

F O R M A C I Ó N

Como  agrupación de empresas vinculadas ao redor do sector turístico en Galicia 
un dos nosos obxectivos fundamentais é a potenciación da profesionalización e a 
formación do sector.

Primeira e segunda edición do 
plan de formación

Ao longo de 2015 e 2016 o Clúster de Turismo realizou dous programas en 
colaboración con dúas recoñecidas escolas de negocio, nas que se impartiron 
materias vinculadas a mellorar a capacidade profesional e reciclaxe dos directivos 
do sector.

• Programa de Desenvolvemento Directivo: abordando aspectos considerados 
prioritarios para a mellora da xestión das empresas, sempre contemplados 
cunha óptica xerencial, como o marketing dixital, o liderado ou a procura da 
excelencia no trato ao cliente, entre outros aspectos.

• Xornadas Experienciales: master class con relatores de recoñecido prestixio 
no sector.

11

Plan de formación en colaboración con IFFE Business School

FORMACIÓN

Ao abrigo do convenio de colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia, púxose en marcha 
un plan que inclúe máis de 150 horas de formación de balde a través de diferentes obradoiros e 
seminarios en nove localidades galegas. Polo menos 200 profesionais do sector, na súa maioría cun 
perfil directivo, participaron nas accións formativas.

O panel de relatores contou con coñecidos expertos e profesionais do sector turístico así como con 
reputados consultores e docentes noutras materias como Diego Fernández Pérez de Poña, Jorge 
Vallina Crespo, Clemen Rodríguez, Beatriz Pereira, Xosé Luís Reza, Javier Corrochano, Patricia Cuevas 
ou Jimmy Pons, entre outros, o que permitiu aos participantes nos talleres adquirir ou mellorar 
habilidades para falar en público, a análise dun modelo de negocio ou a utilización de bases de 
datos, cuestións todas elas útiles para potenciar as capacidades do sector turístico.

Calendario de actividades en toda Galicia: doce xornadas de traballo nas 
localidades de Ourense, Lugo, Sanxenxo, A Coruña, Monforte de Lemos, 
Vigo, Ribadeo e Lalín.

Contido da formación: Talleres Técnicos; Seminarios de Xestión Estratéxica 
de Empresas do Sector Turístico; Talleres Técnicos e un Programa Superior de 
Dirección e Xestión de Empresas Turísticas.
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PROXECTOS IMPULSADOS

Proxectos executados en 2015 
Durante ese ano puxemos en marcha unha central de reservas para casas rurais de FEGATUR e AGATUR, elabourse 
unha aplicación móbil e un sistema de reservas para Hospeco, chamado TravelCity; financiáronse fam trips 
especializados para Feprohos, vinculado ao cinema e para Expourense, para o impulso internacional de Termatalia. 
Tamén se levaron a cabo campañas promocionais para a Asociación de Palacios de Congresos de Galicia no aeroporto 
de Madrid, para o Consorcio de Empresarios  de Turismo de Sanxenxo con “Sanxenxo, un destino de altura”, así 
como a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo (APEHL), que se materializou na celebración 
do seu concurso de tapas “E para comer... Lugo”. Ademais, os asociados do Clúster presentaron proxectos para 
elaborar materiais de promoción e difusión dos seus produtos turísticos. Este foi o caso da Federación de Hostalería 
de Ourense ou de Ahosvi e a Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo, Aventura e Natureza (Agetan), 
que obtivo financiamento para o diagnóstico e desenvolvemento de ferramentas de márketing en liña, ou da Ruta 
do Ribeiro, que presentou proxecto para elaborar unha nova web, material promocional e sinalización da Ruta. 
Finalmente, Asnauga puxo en marcha a Ruta de Clubs Náuticos Q de Calidade e a Asociación Galicia Destino Golf 
solicitou financiamento para a súa participación en feiras sectoriais. 

P R O X E C T O S 
I M P U L S A D O S

A colaboración cos nosos asociados é un dos alicerces fundamentais no Clúster de Turismo 
de Galicia. Un traballo conxunto que beneficia a todos, que beneficia ao turismo na nosa 
comunidade, e que parte da experiencia e o día a día das empresas que conforman o CTG. 
Durante estes dous primeiros anos de traballo, leváronse adiante un total de 21 proxectos a 
proposta dos asociados do CTG que supuxeron un investimento total de máis de 450.000 
euros.

Proxectos en marcha en 2016
Estamos a poñer en marcha un total de 8 proxectos 
presentados no marco do concurso de ideas posto en 
marcha a mediados de ano co obxectivo de impulsar 
a creación de novos produtos turísticos, mellorar a súa 
internacionalización e comercialización e contribuír a 
crear sinerxias entre os asociados. 

Máis de 450.000 euros investidos
Se en 2015 puxemos en marcha un total de 13 
proxectos que supuxeron un investimento de máis de 
250.000 euros en 2016 foron menos, 8 en total, pero 
coa diferenza fundamental da cooperación que se lles 
pediu nesta ocasión entre asociados, o que permite 
desenvolver proxectos máis complexos e con futuro a 
medio e longo prazo.

En colaboración cos asociados

O obxectivo pasa por impulsar a creación de novos produtos turísticos, mellorar a súa 
internacionalización e comercialización e contribuír a crear sinerxias entre os asociados. 
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PROXECTOS IMPULSADOS

Proxectos
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Compostela Destino 5 estrelas:

Dinamización e desestacionalización da oferta hosteleira compostelana en períodos de menos 
ocupación, como é a primera quincena do mes de xuño. A iniciativa, posta en marcha conxuntamente 
pola Asociación de Hostelería de Compostela e a Fundación Cidade da Cultura de Galicia incluíu un 
pack promocional con descontos e ofertas tanto na estancia como nos billetes de tren para chegar a 
Compostela. 

Turismo rural, agora tamén:

A campaña, na que participaron 130 casas de turismo rural de Fegatur así como as Marinas de Galicia, 
as navieiras Mar de Ons e Piratas de Nabia e a Asociación de Guías Turísticos de Galicia, naceu co 
obxectivo de promocionar de forma conxunta o turismo rural e a súa oferta complementaria, a través 
dun fam trip pola Costa da Morte e sorteos a través das redes sociais.

Creación da marca Enoturismo Galicia e mellora da comercialización deste 
tipo de produto:
Mediante o desenvolmento conxunto de dous proxectos levouse adiante os primeiros pasos para a 
creación dunha marca paraguas que aglutinara, por vez primeira, o conxunto da oferta enoturística que 
ofertas as rutas do viños de Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira ,Valdeorras, Sacra e Monterrei co obxectivo de 
mellorar a promoción e a comercialización do enoturismo do noso territorio. De xeito paralelo, e a través 
do proxecto Emocións Enoturismo Galicia, levouse adiante un proceso de análise e paquetización desta 
oferta, que deu lugar a creación de nove paquetes turísticos temáticos que se comercializarán a través 
de axencias de viaxe galegas e nacionais durante o 2017.

Camiño de Santiago Termal:

Promovido pola Asociación de Balnearios de Galicia co apoio do Clúster de Turismo de Galicia, a 
iniciativa conta coa participación de 14 balnearios de toda Galicia que ofrecen aloxamento e tratamentos 
termais vinculando o termalismo co Camiño de Santiago, dous dos produtos turísticos galegos con máis 
proxección internacional.



PRESENZA NAS FEIRAS

World Travel Market

A nosa primeira misión comercial arrancou no ano 2014, na World Travel Market de Londres, cun resultado 
moi positivo: conseguimos contactar con máis de 90 turoperadores e administracións nacionais e 
autonómicas, e interesantes vías de comercialización en países como Reino Unido, EE.UU, China, Francia, 
Alemaña, Italia, Bélxica e os Países Baixos. Mantivemos encontros cos principais entes da administración 
estatal en materia turística, como a reunión co Ministro de Industria, Enerxía e Turismo, José Manuel Soria, 
e a secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego; e tamén con outras entidades de interese para o noso 
sector: Joan Molas, presidente da Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT); 
Ramón Estalella, xerente do Instituto Tecnológico Hostelero; e con representantes da OMT, Paradores, 
Renfe, Turismo de Catalunya, Fuerteventura e os empresarios turísticos de Calviá.

PRESENZA NAS FEIRAS

Tralos bos resultados obtidos en 2014 duplicamos a nosa participación na capital británica: 30 
asociados acudiron en representación do Clúster de Turismo Galicia á World Travel Market 
2015, co obxectivo de promover entre os 50 mil profesionais presentes a oferta de Galicia 
como destino turístico, ofrecéndolles a posibilidade de contactar directamente con empresas 
especializadas nos diferentes produtos turísticos galegos. 

No 2016 tamén acadamos bos resultados na WTM, afianzando os vínculos establecidos durante 
as edicións anteriores e conseguindo establecer contacto con máis de 20 novos turoperadores 
británicos. Un mercado interesado nun produto especializado e de calidade, orientado a novos 
mercados como o enogastronómico, o turismo activo e de aventura, o turismo natural e a busca de 
novas rutas do Camiño de Santiago. 

Nacionais e internacionais
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PROXECTOS IMPULSADOS

MICE Galego:

OPC Galicia (Organizadores Profesionais de Congresos), a Asociación de Palacios de Congresos de 
Galicia, HOSPECO (Asociación Empresarial de Hospedaxe da Coruña) e ASEHOPO (Asociación de 
Empresarios de Hospedaxe da provincia de Pontevedra) son os promotores da iniciativa Galicia MICE 
que persegue establecer unha organización permanente do sector, actualmente desestructurado e 
sen un espazo de referencia, creando ferramentas e desenvolvendo accións destinadas a promover 
unha oferta global de Galicia como destino, o que permitirá lograr visibilidade entre os potenciais 
públicos de interese para este tipo de turismo. 

Galicia, destino familiar:  

Desenvolvemento dun sistema de acreditación e unha marca orientada a posta en valor da oferta 
de turismo familiar impulsada polo Consorcio de Empresarios de Turismo de Sanxenxo (CETS), 
Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra (FEPROHOS), Centro Español 
de Nuevas Profesiones (CENP), Viajes Fisterra (Interrías), Asociación Provincial de Agencias de Viaje 
de Pontevedra (AVIPO) y  Hotel Bahía de Vigo.

Galicia Escapadas Activas:

No marco deste proxecto tense creado un novo producto de turismo activo comercializando 
paquetes de fin de semana co obxectivo de desestacionalizar a oferta. Ademáis, un total de 30 
turoperadores galegos tiveron a oportunidade de descubrir unha mínima parte das enormes 
potencialidades de Galicia como destino de turismo activo a través dun fam trip promovido por 
medio da Asociación galega de empresas de turismo activo, aventura e natureza (AGETAN), a 
axencia de viaxes CN Travel e o Centro de Estudos Turísticos da Universidade de Santiago de 
Compostela (CETUR).



PRESENZA NAS FEIRAS

FITUR
O Clúster de Turismo Galicia desprazou unha delegación 
do máis activa a edición 2015 de FITUR: estivemos 
nas diferentes presentacións de destinos e recursos 
turísticos galegos, ao tempo que mantivemos un 
elevado número de encontros profesionais con axencias 
de viaxes, asociacións, empresas vinculadas ao turismo 
rural e idiomático, empresas de novas tecnoloxías e 
realidade aumentada, desenvolvemento de vídeos, 
webs e apps específicas para o sector turístico, no 
espazo que habilitamos no stand de Galicia. En total, 

No 2016 volvemos a FITUR, e conseguimos 
incrementar un 25% o número de reunións 
profesionais con respecto ao 2015: foron 300 
os novos contactos e máis de 250 as reunións 
que se sucederon ao redor de 12 mesas de 
traballo habilitadas, en franxas de 30 minutos, 
e que contaron co apoio de asistencia técnica 
de profesionais do Clúster. Os profesionais, 
procedentes na súa maior parte de España pero 
tamén de países coma China, Rusia, Reino Unido 
ou Italia, mostraron un grande interese no Camiño 
de Santiago e no Turismo Activo.

uns 200 novos contactos que 
buscaban información sobre 
promoción turísticas e axencias 
de viaxes; e unhas 250 citas 
xestionadas polo CTG, Turismo de 
Galicia e distintas empresas do 
sector, para desenvolver os seus 
encontros profesionais. Ademais 
disto, mantivemos tamén contactos de 
carácter internacional con entidades 
procedentes de EE.UU, China, 
Madagascar ou Corea. 

ITB BERLÍN
O Clúster de Turismo Galicia desprazouse ata Alemaña para a edición da ITB Berlín 2015 cunha 
delegación de 12 representantes, co principal obxectivo de dar a coñecer a diversidade e 
riqueza da oferta galega a novos turoperadores do país, o segundo emisor en canto a número 
de turistas á nosa comunidade; e mostrar os produtos que mellor se adapten ao seu mercado. 
Para conseguilo, o stand de Galicia contou por primeira vez cun espazo de traballo habilitado, 
que facilitou os encontros con turoperadores e axencias de viaxe. 

No ano 2016 duplicamos a nosa presenza nesta feira, con 21 asociados en representación do 
Clúster de Turismo Galicia. No stand feiral de Galicia sucedéronse os encontros profesionais, 
con máis de 50 contactos entre os que se contan os 17 encontros con directores e xefes de 
produto pactados polo Clúster, e aos que se suman os mantidos independentemente por cada 
asociado. 

OUTRAS FEIRAS

Dende o Clúster de Turismo Galicia estivemos presentes noutras feiras de gran importancia para o fomento 
e internacionalización da marca Galicia, como a 16º edición do Salón Internacional de Turismo Gastronómico 
Xantar 2015, ou nas edicións 2015 e 2016 de Termatalia. 

PRESENZA NAS FEIRAS

No Salón Internacional de Turismo Gastronómico 
Xantar 2015, a única feira internacional especializada 
en turismo gastronómico de España, o CTG 
promoveu o “Encontro de Bloggers de Turismo e 
Gastronomía”, no que 21 blogueiros procedentes 
de Cataluña, Asturias, Madrid, Castela León, Galicia 
e Portugal puideron coñecer de preto ao Clúster de 
Turismo Galicia e aos seus membros, finalidades e 
obxectivos; así como participar nunha completa 
xornada de actividades cun showcooking, catas 
de viños da D.O. Ribeira Sacra e Aceites Abril, de 
espumosos con D.O. Galicia e unha exhibición de 
cocteleria acrobática. 

Estivemos presentes tamén na feira Termatalia, 
a través de presentacións da edición de 2015 
celebrada en Ourense; e cun stand propio na 
edición celebrada en México neste 2016; co 
obxectivo de contribuír a situar a imaxe de calidade 
das empresas turísticas galegas no mercado 
mexicano. Desenvolvemos ademais unha serie de 
accións promocionais concentradas neste mercado, 
como a participación no Workshop con operadores 
de Turismo de México, a presentación do produto 
turístico de Galicia a operadores. axencias de viaxes 
e prensa especializada en Turismo; e a presentación 
de iniciativas conxuntas con Balnearios de Galicia. 

Ademais disto, participamos en diferentes feiras de carácter especializado como a 5ª edición de Turexpo 
en Silleda tamén con stand propio, en Les Thermalies, a través dos nosos asociados vinculados ao sector 
termal, no Salón Náutico de París ou no Salón Náutico Grand Pavois da localidade francesa de La Rochelle, 
no que tivemos representación a través dos representantes de Marinas de Galicia e Asnauga. Do mesmo 
xeito, tamén apoiamos a presenza da oferta turística do golf na feira Madrid Golf, a través da Asociación 
Galicia Destino Golf. Finalmente, a oferta turística galega tamén estivo presente en feiras especializadas no 
ámbito do turismo de reunións como a IBTM de Barcelona ou a IMEX de Frankfurt, onde o Clúster estivo 
representado a través dos seus asociados vinculados ao sector MICE. 
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XORNADAS

XORNADAS CLÚSTER DE 
TURISMO DE GALICIA

Encontros do Clúster de Turismo
Dende o CTG impulsamos a celebración en 2014 do I Encontro de Clústers de Turismo, que conseguiu 
reunir na Coruña a máis de 150 profesionais do sector. Nesta xornada, onde destacamos a importancia 
da colaboración entre o sector público e privado para construír e fortalecer unha marca Galicia capaz de 
atraer turistas,  participaron tres destacados relatores: John Kester, Xefe do Departamento de Estudios 
de Mercado y Técnicas de Promoción da Organización Mundial de Turismo; Joxe Mari Aizega, Director 
do Basque Culinary Center; e Pere Durán, responsable entre 2000 e 2014 da Dirección de Turismo de 
Barcelona. Nos seus coloquios puxeron en valor, a partir das súas experiencias profesionais,  o fundamental 
de aproveitar o aumento da demanda como oportunidade de mellora, a importancia da gastronomía 
como eixe turístico e a creación dunha marca forte como emblema de calidade. 

Dende o Clúster de Turismo Galicia organizamos, colideramos, colaboramos e 
participamos en diferentes xornadas temáticas, no noso país e no estranxeiro, co fin 
de difundir a oferta da nosa comunidade e ofrecer unha formación complementaria 
aos profesionais do sector turístico galego. O obxectivo último? Acadar unha marca 
Galicia forte e baseada na calidade. 

Obxetivo 5 millóns:
Máis de 350 profesionais do sector turístico galego 
se deron cita na xornada “Obxectivo 5 millóns: Retos 
e oportunidades da comercialización e tecnoloxía do 
Destino Galicia”, que organizamos dende o Clúster 
de Turismo Galicia para coñecer e mellorar a captación 
de novos fluxos de visitantes á nosa comunidade. A 
comercialización turística e a mellora e personalización das 
experiencias dos viaxeiros a través das novas tecnoloxías 
ocupou unha parte importante da xornada, que contou 
coa intervención dos expertos Mady Keup e Raúl García, 
co director de Desenvolvemento de Negocios e Novas 
Tecnoloxías de Segittur, Enrique Lancis, e cunha mesa 
redonda na que participaron empresas punteiras como 
Beonprice, o channel manager ParityRate ou o Instituto 
Tecnolóxico Hotelero, entre outros. Tamén tiveron peso 
na xornada os mercados internacionais, coa participación 
dos responsables das Oficinas de Turismo de España 
en Londres, Frankfurt e Chicago, que destacaron as 
posibilidades de Galicia como destino emerxente para 
turistas en busca de autenticidade e experiencias únicas.

Noite Galega en Oporto
O CTG reuniu a máis de 200 persoas, 
entre turoperadores e asociados, para 
recrear unha “Noite Galega en Oporto”; 
un encontro que serviu para achegar 
unha mostra significativa das actividades 
que ofrece a nosa comunidade aos 
turoperadores portugueses, encargados 
de transmitirllas en primeira persoa aos 
turistas de Portugal, o primeiro mercado 
internacional en canto a viaxeiros á nosa 
comunidade. A xornada, que foi tamén 
un encontro para os profesionais do 
sector  galego, contou cun programa 
conducido polo cómico de Porto Hugo 
Sousa, a música dos galegos Eladio y los 
Seres Queridos e a viaxe gastronómica 
da man do prestixioso chef galego Pepe 
Solla. 

“Impulsamos xornadas para 
promover entre os profesionais 
do sector un traballo conxunto, 
eficaz e capacitado para ofrecer 

respostas rápidas e adaptadas ás 
realidades do turismo galego”

XORNADAS

Que é para ti Galicia?
Organizamos, en colaboración con Dircom Galicia, e co apoio de Markea e Creatividade Galega, a xornada 
de traballo Que é para ti Galicia?, dentro do proceso participativo para a elaboración da Estratexia de 
Turismo Galicia 2017-2020, que debullará a liña de traballo do sector turístico galego nos vindeiros catro 
anos. Os principais obxectivos da xornada celebrada en Sanxenxo, pasaban por coñecer a visión de 
expertos da comunicación na definición dos valores que diferencian e sitúan á nosa comunidade como 
destino turístico, e formular o camiño a percorrer para crear a marca Galicia. Para conseguilo contamos 
por primeira vez coa participación de responsables de comunicación, marketing, publicidade e xornalistas 
das principais medios galegos; e as achegas de entidades como Estrella Galicia, Gas Natural Fenosa, El 
Corte Inglés, Frinsa, Coca-Cola, CRTVG, ABC Galicia e La Voz de Galicia. As conclusións extraídas, que 
se entregaron nun documento á Xunta, puxeron de manifesto a necesidade de definir un posicionamento 
único que xire en torno á calidade de Galicia e os seus aspectos diferenciadores. 

“O Turismo. Claves para a súa 
sustentabilidade”. Foro RSE
Levouse a cabo, en colaboración con Turismo 
Galicia e a Consellería de traballo e benestar, 
un foro de Responsabilidade Social Empresarial 
para as entidades do sector turístico galego 
baixo o nome de “O Turismo. Claves para a 
súa sustentabilidade”, co fin de colaborar na 
creación de recursos de interese para o noso 
sector e poñendo en valor as iniciativas daquelas 
empresas encamiñadas a crear un turismo 
sostible. O Foro incluíu a presentación dunha 
guía de RSE con iniciativas  destacadas en rexións 
coma Tenerife, Navarra, Extremadura e o Val do 
Miño; e unha mesa redonda na que diferentes 
Pymes explicaron as súas experiencias.  

Retos e oportunidades 
tecnolóxicas para o sector 
turístico
Colaboramos activamente con AMTEGA na 
iniciativa “Retos e oportunidades tecnolóxicas 
para o sector do turismo”, unha xornada que 
promoveu entre os profesionais do sector un 
traballo conxunto, eficaz e capacitado para ofrecer 
respostas rápidas e adaptadas ás realidades do 
turismo galego, e que buscaba crear puntos 
de encontro entre as empresas turísticas e 
TIC. O evento desenvolveuse ao redor de tres 
mesas redondas temáticas sobre a utilidade das 
aplicacións móbiles, o mercado colaborativo 
e a creación dunha marca dixital de prestixio. 
Ademais disto, presentouse un Catálogo de 
proveedores e solucións tecnolóxicas galegas 
para o turismo (TurismoTIC.gal), que ofrecía 
a través da rede unha relación das empresas 
TIC galegas capacitadas para ofrecer solucións 
adaptadas ás empresas do negocio turístico. 

2019



CONVENIOS ASINADOS

C O N V E N I O S
A S I N A D O S

Convenio de Turismo de Galicia
O longo destes 3 anos  asináronse distintos 
convenios con Turismo de Galicia co obxetivo 
de fomentar o asociacionismo, a implicación do 
sector en labores de promoción, a implementación 
e difusión da marca Q de Calidade Turística, a 
elaboración do Plan Estratéxico de Turismo de 
Galicia 2017-2020 e a implantación do Plan Integral 
(PITGA).

Asinar convenios, unha maneira de consolidar relacións coa administración pública e as 
entidades privadas para mellorar, día a día, e crear un sector sólido e ben estruturado no 
tecido industrial e social de Galicia.

Convenio coa Fundación Abanca
Un acordo fundamental para  facilitar o acceso 
dos asociados do Clúster a programas de 
capacitación orientados especialmente a 
directivos e empresarios do sector turístico que 
contribúan a mellorar a súa cualificación

Colaboración co Clúster Audiovisual Galego
Co obxectivo de impulsar a posta en marcha dunha Comission Filme galega e  traballar conxuntamente 
buscando fórmulas de colaboración para a difusión dunha mensaxe clara: Galicia como estudio cinematográfico.

Convenio coa Federación de 
Empresarios do Barbanza 
Un acordo de colaboración para traballar en accións 
conxuntas no marco turístico, como difusión de 
xornadas, actividades e accións de interlocución 
cos seus respectivos asociados en aspectos de 
interese común. 

Convenio coa 
Deputación de Pontevedra
Unha rubrica que garantiu o impulso para a 
celebración da xornada Obxectivo 5 millóns: retos 
de comercialización do destino Galicia, que se 
celebrou en Vigo en 2015, co obxectivo de impulsar 
a mellora da comercialización turística por parte dos 
profesionais do sector. 

“ Convenios coa administración pública, 
unha profunda e fluída relación, que hoxe 

segue dando os seus froitos ”

Convenio coa 
Secretaría Xeral para o Deporte
Un acordo de colaboración para fomentar e 
mellorar o turismo deportivo en Galicia, como eixo 
para a desestacionalización turística.

Convenio coa Secretaría Xeral da 
Emigración da Xunta de Galicia

Un acordo para o desenvolvemento en común de 
actuacións de divulgación das riquezas e atractivos 
de Galicia.

Convenio coa Consellería do Medio 
Rural e do Mar da Xunta de Galicia
Un acordo para a potenciación, difusión e 
promoción dos sectores e produtos pesqueiros, 
co fin de intensificar o coñecemento dos mesmos 
e incrementar así a súa competitividade, así como 
fomento do consumo responsable.
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CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

CAMPAÑAS DE 
P R O M O C I Ó N

O Clúster de Turismo de Galicia puxo en marcha 
accións para reforzar os diferentes públicos que elixen 
a nosa comunidade para as súas vacacións. Tanto cara 
o mercado interno como ao externo, buscando novas 
formas de mostrar os aspectos máis relevantes da nosa 
oferta e os diferentes destinos a través de plataformas 
2.0. e as redes sociais, e os aspectos máis relevantes da 
nosa oferta. 

do Clúster  de Tur ismo de Gal ic ia

Galicia, preto de ti. Escápate con nós
Unha campaña en prensa que se desenvolveu en novembro de 2014, coa que convidamos os galegos 
a gozar e a (re)descubrir a ampla oferta turística que teñen máis próxima. Baixo o slogan “Galicia, preto 
de ti”, a proposta estaba dirixida ao público galego ao que achegamos a completa oferta turística da 
comunidade, dando a coñecer, ademais, ao Clúster como organización que traballa para fortalecer o 
turismo como motor económico de Galicia.

Así, a proposta do CTG presentou catro diferentes opcións para gozar da nosa comunidade en viaxes 
curtas: a través da cultura e a diversión; da tranquilidade, as experiencias e a tradición; descubrindo a 
natureza que nos rodea ou a través de nosa rica enogastronomía. 

Grazas por elixir Galicia!
Unha campaña publicitaria posta en marcha en 
novembro de 2016 para agradecer, de novo ao 
turismo interno, a súa resposta este verán. 7 de 
cada 10 galegos escolleron Galicia para as súas 
vacacións, e máis de 270.000 elixiron os nosos 
establecementos en xullo e agosto. Máis de 
120.000 turistas de diversos puntos de España 
visitaron por primeira vez a nosa terra, chegando 
a converter o noso territorio no cuarto destino 
favorito para os españois en agosto.

Francisco González, presidente do Clúster Turismo de Galicia “Debemos coidar o 
mercado interno, Galicia e os galegos representan o 30% dos viaxeiros que recibe o 

noso sector e por iso queremos convidalos a que se escapen connosco”. 
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CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

#presumedegalicia. Máis de 65.000 seguidores
Baixo a premisa de que entre todos podamos dar a coñecer e potenciar a enorme 
riqueza turística que atesoura a nosa comunidade, lanzamos unha orixinal e divertida 
campaña coa que queremos implicar tanto a galegos como a visitantes para convertelos 
en “superpresumidores” de Galicia. A través de fotografías achegadas por todos 
os participantes, e que se irán subindo na web e webapp da comunidade Presume 
de Galicia (www.presumedegalicia.com) ata decembro deste ano, as plataformas 
irán nutríndose das  experiencias, recunchos e espazos que nos mostran os propios 
usuarios, a través de imaxes. Unha iniciativa coa que queremos ofrecer unha maneira  
distinta de buscar información turística, máis enfocada a mostrar Galicia dende as 
emocións e non só a través dun mapa.

SUPERPRESUMIDORES CON PREMIO

Ademais de subir fotografías, calquera usuario poderá empregar a web para seleccionar rutas buscando, por 
exemplo, as mellores postas de sol ou visitas a espazos naturais especiais. Pola súa banda, aqueles que contribúan 
coas súas achegas fotográficos, poderán converterse tamén en “presumidores” subindo as súas imaxes á web 
ou webapp, onde á súa vez, a través de votos en forma de aplausos virtuais, poderán gañar decenas de premios 
para descubrir a comunidade autónoma de forma diferente a través de experiencias que inclúen aloxamentos en 
hoteis, degustacións gastronómicas ou trens turísticos. 

A aposta do Clúster por esta campaña de promoción de Galicia desde unha óptica 
diferente nace da constatación dos cambios nos hábitos dos viaxeiros, especialmente 
á hora de buscar información sobre un destino. A esixencia é cada vez máis alta e 
as contornas 2.0., onde o criterio dos viaxeiros conta máis que calquera outra fonte, 
crecen a unha gran velocidade. 
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VANTAXES

VANTAXES DE 
P E R T E N C E R

O Clúster Turismo de Galicia é unha agrupación de empresas vinculadas por unha 
mesma cadea de valor e que desenvolven as súas actividades nun espazo xeográfico 
concreto, Galicia. 
Únete e constrúe o presente e o futuro do sector connosco!

ao Clúster  de Tur ismo de Gal ic ia

Queremos ser a Voz do Turismo…

• Vertebrando unha oferta tan rica e diversa como a galega.

• Promovendo actividades de colaboración que permitan mellorar a competitividade, a 
innovación e a internacionalización deste sector.

• Potenciar a marca Galicia como destino turístico forte, diferenciado, e situalo a escala global.

O Clúster de Turismo de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída en 
decembro de 2013, conformada por 54 entidades que agrupan toda a cadea de valor do 
sector turístico e que se distribúen polas catro provincias galegas. Estas organizacións, 
entre federacións, consorcios e asociacións provinciais e galegas representan o 95% 
do sector turístico de Galicia, agrupando a un total de máis de 6.800 empresas.

Unha plataforma de encontro do sector…

• Unha ferramenta indispensable para que o Turismo en Galicia poida adaptarse a un mercado 
globalizado e esixente como o actual.

• Permite ao sector contar cun órgano con capacidade para manter unha relación con todo o 
tecido económico e que se constitúe como un interlocutor válido coa Administración Pública, 
fomentando a cooperación público-privada.

• Unha organización empresarial autosostible economicamente que se constitúe como punto 
de encontro do sector e fomentadora do intercambio de información e experiencias.
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• Pode identificar novas oportunidades 
e propostas de asociación

• Favorece a formación conxunta dos 
recursos humanos

• Facilita o acceso ao financiamento 
público

• Permite definir actividades de 
promoción conxuntas especialmente 
en promoción exterior

• Transmite unha imaxe profesional do 
sector

VANTAXES

• Capacidade de innovación

• Mellora da percepción de Galicia como 
destino turístico

• Mellora da capacidade de innovación 
das empresas

• Inflúe as políticas orientadas ao sector

• Fortalece as competencias claves das 
empresas

As entidades que pertencen ao Clúster de Turismo de Galicia, entre federacións, 
consorcios e asociacións provinciais e galegas representan o 95% do sector turístico 

de Galicia, agrupando a máis de 6.800 empresas.

Como podo formar parte do Clúster Turismo de Galicia?

As solicitudes, xunto coa documentación esixida, dirixiranse ao domicilio social recollido 
nos Estatutos á atención do secretario do CTG, quen realizará a comprobación de que dita 
solicitude cumpre os requisitos para ser asociado de pleno dereito, isto é, trátase dunha persoa 
xurídica radicada en Galicia e que desenvolve a súa actividade nalgún dos elos da cadea de 
valor que conforma o sector turístico en Galicia. As consideradas pequenas empresas, aquelas 
que ocupen a menos de 50 persoas e cun volume de negocio inferior aos 10 millóns de euros, 
deberán integrarse dentro do CTG como membros de asociacións sectoriais.
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Puntos fortes do Clúster Turismo de Galicia

Información sectorial actualizada e no teu mail
www.clusterturismogalicia.com

A través da web e das redes sociais do Clúster Turismo de 
Galicia poderás estar ao tanto das informacións do sector 
turístico galego, actividade do Clúster e dos seus asociados, 
novas de alcance ou novidades no ámbito formativo, normativo 
ou relativo a axudas para o sector. Ademais, semanalmente, 
remitimos un boletín coas informacións recollidas na semana. 
Toda a actualidade do turismo galego ao alcance dun click!

Suscríbete para recibilo no teu mail




