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1.

Estudi
DAFO

Fortaleses del territori

� Reconeixement de la marca “Barcelona”.

DEMARC.

� Interès dels Wedding Planners Internacionals (WPI)

COMARQUES

Un territori conegut i reconegut que compta amb les estructures i infraestructures per a fer-se un lloc rellevant en
el mercat de casaments internacionals a mitjà termini.

� Infraestructures de qualitat i bona accessibilitat al territori.
� Bon posicionament respecte a la competència nacional.

pels cellers i el Penedès.

� Capacitat de les comarques del Baix Llobregat i el Garraf per

donar allotjament als convidats de casaments de gran format,
compensant en part, les limitacions detectades en aquest sentit.

Fortaleses del mercat

� Alta professionalització del canal HORECA.
� Bona amplitud i flexibilitat de l’oferta.

� Xarxa d’aliances que propicia la contractació
del servei d’organització integral.
� Professionals de serveis enfocats

OFERTA

Una demanda localitzada rellevant i una oferta d’espais
flexible i de qualitat que es recolza en una xarxa d’aliances
entre professional la qual, propicia la contractació del servei
d’organització integral i així, la seva projecció internacional.

� Demanda internacional rellevant localitzada especialment

�

al Garraf, B. Llobregat i Anoia. En aquest darrer i al Bages amb
important presència de públic extracomunitari.
Bona valoració de l’entorn, la gastronomia i els espais, els quals
esdevenen motivadors principals de la compra.

DEMANDA

a la internacionalització de l’oferta.

Debilitats del territori i l’entorn

� Osona, Bages i Alt Penedès presenten les limitacions més
importants quant a l’allotjament.

� Berguedà, Bages i Alt Penedès presenten les limitacions més
importants quant a serveis complementaris.
� Baixa demanda a l’Alt Penedès, Moianès i V. Occidental.
� Manca de certesa quant a la possibilitat de

�

formalitzar un casament entre no residents.
Limitacions horàries i dilació en les gestions administratives.

COMARQUES

Dificultats per absorbir la demanda de casaments
de gran format (públic àrab i indi) quant a allotjament.

ENTORN

�

� Manca de trajectòria consolidada en el sector.

DEMARC.

Mancances estructurals localitzades que, juntament amb
les limitacions de caràcter legal i administratiu, situen al
territori en desavantatge en un mercat en el qual la demarcació no compta encara, amb una trajectòria consolidada.

Debilitats del mercat

� Desequilibri entre l’oferta d’allotjament i comensals.
� Escassa obertura i prestació de serveis complementaris
dels espais singulars, rurals i cellers.
� Intrusisme al sector de WP que es localitza
i concentra la seva activitat a Barcelona.
� Cadena de contractació de serveis poc estructurada.
� Escassa participació en fires i comunicació

OFERTA

� Hàbits de compra poc homogenis

DEMANDA

La xarxa d’aliances entre empreses del sector no es presenta
actualment suficientment consolidada i extensa per superar
les limitacions i desequilibris de l’oferta i donar resposta a una
demanda que és complexa per la seva diversitat.

en l’àmbit internacional especialment per part dels espais.

que exigeixen estratègies de comunicació diverses.

Oportunitats del territori

� Potenciar i comunicar de forma específica els atractius propis
de cada comarca als perfils de la demanda que mostren més
sensibilitat i interès.

� Aprofitar les oportunitats de la nova legislació.

COMARQUES

i hàbits de compra del target.

ENTORN

� Aprofitar el reconeixement de la marca Barcelona per millorar
el posicionament del territori, especialment online.
� Incrementar estratègies de comunicació per perfils geogràfics

DEMARC.

Opcions de millorar el posicionament de la demarcació aprofitant
el reconeixement de la marca Barcelona i la diversitat d’un territori
que el capacita per a atraure a variats segments de la demanda els
quals compten amb preferències i hàbits de compra diferenciats.

Oportunitats de mercat
Marge de maniobra i desenvolupament d’una oferta amb
atractius sense explotar ni promocionar, que fa viable una
millora del posicionament del territori a mitjà termini, amb
la complicitat dels WP locals.

i espais rurals al mercat de noses.

� Desenvolupar l’oferta i la generació d’aliances enfocada a cobrir
les mancances actuals (allotjament i serveis).
� Buscar la complicitat de WP per posicionar el territori.
� Fer visible l’oferta en l’àmbit internacional

OFERTA

� Incentivar l’obertura de cellers

� Treballar de forma no excloent, l’especialització en nínxols de
mercat (menors de 25, LGTBI).

DEMANDA

(fires i espais de trobada internacionals de WP).

Amenaces

� Perfil baix del territori en el mercat internacional
tant en relació a recorregut com a posicionament.

� Desavantatge competitiu vinculat a una major exigència de re-

ENTORN

� No saber donar resposta a la demanda d’allotjament.

MERCAT

� Dificultat en formalitzar els casaments entre no residents.

DEMANDA

El risc de no desenvolupar i implementar correctament; les
eines enfocades a superar les limitacions estructurals de
l’oferta o el pla de comunicació i promoció que posicioni el
territori i atregui la diversitat de segments de la demanda.

quisits de caràcter administratiu vinculats a la formalització dels
matrimonis civils, una major dilació en l’obtenció de permisos i
unes majors limitacions horàries vinculades a la seva celebració.

No enfocar-se adequadament al públic extracomunitari (WP).

UN TERRITORI CONEGUT i reconegut que compta
amb les estructures i infraestructures per a fer-se un
lloc rellevant en el mercat de casaments internacionals a mitjà termini.

UNA DEMANDA LOCALITZADA rellevant i una oferta flexible i de qualitat que, recolzada en una xarxa
d’aliances, propicia la contractació del servei d’organització integral i la seva internacionalització.

MANCANCES ESTRUCTURALS localitzades i limitacions de caràcter legal i administratiu, situen al
territori en desavantatge en un mercat en el qual no
es compta encara amb una trajectòria consolidada.

UNA XARXA D’ALIANCES no suficientment consolidada per superar les limitacions i desequilibris
de l’oferta i donar resposta a una demanda que és
complexa per la seva diversitat.

OPCIONS DE MILLORAR EL POSICIONAMENT aprofitant el reconeixement de la marca Barcelona i la
diversitat d’un territori que el capacita per a atraure
a variats segments de la demanda.

MARGE DE MANIOBRA i desenvolupament d’una
oferta amb atractius sense explotar ni promocionar,
que fa viable una millora del posicionament del territori a mitjà termini, amb la complicitat dels WP locals.

RISC DE NO DESENVOLUPAR i implementar correctament les eines enfocades a superar les limitacions estructurals de l’oferta.

EL RISC DE NO DESENVOLUPAR UN PLA de comunicació i promoció que posicioni el territori i atregui
la diversitat de segments de la demanda.

2.

Diagnosi per
comarques

Berguedà

Demanda incipient amb concentració de públic europeu i limitacions quant a prestació de serveis.

Limitacions per allotjar els
convidats de casaments de
gran format i quant a serveis
complementaris | Cellers poc
oberts | Concentració de públic extracomunitari.

Concentració de demanda
extracomunitària.

Atractiu pels WPI però poc reconegut pel target. | Limitacions
quant a serveis complementaris.

Bages

Importants limitacions per
allotjar els convidats de casaments de gran format.

Osona

Poca capacitat
d’atracció i poc
reconegudes
pel target.

Moianès
Vallès
Oriental

Anoia

Vallès
Occidental

Alt
Penedès
Garraf

Baix
Llobregat

Barcelonès

La capacitat de donar
servei i allotjament a
casaments de gran
format | Concentració
de la demanda.

Alta concentració
de l’oferta d’allotjament però de
petites dimensions. Concentració
de la demanda
europea rellevant.

Maresme
Poca capacitat d’atracció i
poc reconegudes pel target.
Concentració de WP.
La capacitat de donar
servei i allotjament a
casaments de gran
format. | Concentració
de la demanda.

Cellers DO
Alella poc
oberts.

Distribució de la demanda

Concentració de la demanda.

Concentració de públic extracomunirari.

Àrea menys demandada.

Concentració de públic europeu.

Limitacions de l’oferta

Limitacions quant a allotjament.

Limitacions quant a serveis complementaris.

Capacitat de donar resposta
a casaments de gran format.

Limitacions importants quant a
la capacitat d’allotjament.

3.

Objectius

1
Incentivar el desenvolupament i
professionalització de l’oferta d’espais i
serveis vinculats al turisme de noces.

3
Cercar, desenvolupar i potenciar la
generació d’especialitzacions de l’oferta.

2
Incrementar la promoció internacional
de la demarcació de Barcelona
com a mercat receptor.

4
Consolidar el paper dels wedding planners
i fotògrafs com a ambaixadors del territori
en el mercat del turisme de noces.

4.

Línies
estratègiques
i pla d’acció

1
Incentivar el desenvolupament i
professionalització de l’oferta d’espais i
serveis vinculats al turisme de noces.

E1- Ampliar i professionalitzar l’oferta d’espais
singulars
1. Cens d’espais singulars, espais rurals i cellers
amb potencial d’obertura al mercat de noces.
2. Sessions informatives.
3. Plataforma col·laborativa de suport.
E2- Professionalitzar l’oferta serveis vinculats a les
noces
4. Càpsules formatives del marc legal.

2
Incrementar la promoció internacional
de la demarcació de Barcelona
com a mercat receptor.

E3- Promocionar el territori on i offline
5. Concurs de fotografia a Instagram.
6. Fam Trips.
E4- Atraure nous perfils de demanda
7. Atracció de segments de la demanda amb tradició en casaments internacionals (russos i japonesos).
8. Atracció de segments de demanda emergents
(indis i àrabs).
E5- Campanya d’internacionalització transversal
9. Imatge de marca.
10. Web.
11. Fulletons.
12. RRPP.
13. Xarxes socials.

3
Cercar, desenvolupar i potenciar la
generació d’especialitzacions de l’oferta.

E6- Diferenciació i especialitzacions en nínxols de
mercat
14. Especialització en perfils demogràfics.
15. Especialització en el col·lectiu LGBTI.
E7- Desenvolupar especialitzacions per comarca
16. Especialitzacions territorials vinculades a l’origen dels nuvis.
17. Especialitzacions territorials vinculades a les
dimensions del casament.

4
Consolidar el paper dels wedding planners
i fotògrafs com a ambaixadors del territori
en el mercat del turisme de noces.

E8- Implicar a WP i fotògraf en les accions de promoció
18. Wedding planners i fotògrafs com a generadors de continguts.
19. Wedding planners i fotògrafs com a promotors.
20. Posicionament en mercats emergents.
E9- Potenciar la participació i generació d’espais de
trobada
21. Xarxa d’actors econòmics vinculats.
22. Suport a la participació en fires.
23. The Wedding Planners International Meeting.

