1. DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA CANDIDATA
Presentació de la candidatura:

En nom propi

En nom d'una altra entitat

A omplir en el cas de presentar la candidatura en nom d’una altra entitat o empresa
Nom i llinatges o raó social:

NIF/CIF:

Adreça:
Municipi
:

Codi postal:
Telèfon de contacte:

Província:
@:

Pàgina Web:

Marca comercial:

Sector turístic al qual pertany
Nom i cognoms de la persona de contacte:
Nombre d'inscripció en el Registre
d'empreses, activitats i establiments turístics
de les Illes Balears
Telèfon de contacte:

@:

Descripció de l’experiència o activitat complementària candidata a millor experiència turística.
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2. MEMÒRIA EXPLICATIVA I MOTIVADA DE LES RAONS DE LA CANDIDATURA PRESENTADA
D’ACORD AMB ELS CRITERIS DE LES BASES PER L’ANY 2019
A continuació es detalla l’estructura de la Memòria de Candidatura que cal presentar per al PREMI EN MATÈRIA
TURÍSTICA DE LA FIRA PRO-TURISME DE MENORCA 2019.
El contingut de la memòria ha d’ajustar-se als següents aspectes:
Criteris qualitatius
• Originalitat de l’activitat
• Innovació de l’experiència
• Emoció que transmet l’activitat
• Potencial d’atracció turística de l’activitat
• Experiències satisfactòries dels usuaris que hagin realitzat l’activitat
• Singularitat i integració amb els recursos naturals
• Divulgació dels valors naturals, patrimonials i usos tradicionals de l’espai naturalesa
• Respecte mediambiental
• Sostenibilitat de la innovació en el temps
• Anàlisi sobre el tipus de necessitat del client
• Avantatges competitives
• Valors ètics de l’experiència
Criteris quantitatius
• Grandària del mercat objectiu al qual es dirigeix la innovació
• Posicionament respecte a la competència
• Resultats obtinguts respecte els recursos emprats
• Capacitat de generació de llocs de treball
• Qualitat de la promoció que es desenvolupa

El contingut de la Memòria de candidatura podrà incloure enllaços a material audiovisual disponible a Internet.
Podran aportar-se fotografies, en un annex fotogràfic.
L’extensió màxima de la Memòria de Candidatura serà de 5 pàgines, sense tenir en compte l’annex fotogràfic.
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