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El FÒRUM INTERNACIONAL 
DE TURISME DE BENIDORM, 

en la setzena edició, cedix el 

protagonisme a la gastronomia 

com a factor clau de la diferenciació 

de les destinacions turístiques en la 

reivindicació de l’autòcton i la identitat 

enfront de les dinàmiques globals 

imperants que tendixen a 

l’homogeneïtzació i l’estandardització 

del producte turístic.
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Col·laboren: 

Organitzen: 

Al llarg de les jornades del Fòrum, destinacions 

turístiques de referència nacional i internacional 

compartiran la seua visió innovadora de la 

gastronomia com a motor del creixement 

econòmic i vehicle de difusió de la cultura 

autòctona, de la imatge i la competitivitat del 

territori. Així mateix, empreses líders en turisme 

gastronòmic debatran sobre el paper dels 

esdeveniments, les noves tecnologies i els canals 

en la dinamització, promoció i comercialització 

dels seus productes. 

Com ja es va establir en l’edició anterior, el Fòrum 

s’obri a la ciutat de Benidorm, ciutat turística per 

excel·lència, per mitjà de l’organització d’una ruta 

que recorrerà diferents experiències turístiques que 

basen el seu model de negoci en la gastronomia. 

El Fòrum culminarà amb la presentació de les 

propostes finalistes del V Concurs d’Idees 

Pedro Zaragoza “Assaborix el Turisme a 

Benidorm: propostes creatives de turisme 

gastronòmic”, que cada any situa esta 

destinació com a objecte d’experimentació, assaig 

i reflexió de les ments més creatives.
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Di jous   18 d’oct ubreDi jous   18 d’oct ubre

9.309.30

ACREDITACIÓ DE PARTICIPANTS

10.0010.00

ACTE INAUGURAL

10.3010.30

11.3011.30

PAUSA CAFÉ

12.30 - 14.0012.30 - 14.00

16.30 - 17.3016.30 - 17.30

RELATORIA DE LES PROPOSTES SELECCIONADES PEL JURAT.

17.30 - 19.3017.30 - 19.30

10.0010.00

11.3011.30

PAUSA CAFÉ

12.00 - 13.3012.00 - 13.30

13.30 - 14.0013.30 - 14.00

V CONCURS D’IDEES PEDRO ZARAGOZA
Presentació de les propostes premiades

14.0014.00

ENTREGA DE PREMIS I ACTE DE CLAUSURA

V CONCURS D’IDEES PEDRO ZARAGOZA

Di vendre s   19 d’oct ubreDi vendre s   19 d’oct ubre

MATÍ

Sr. AGUSTÍN NAVARRO                                                                                    
Alcalde-president de l’Ajuntament de Benidorm.

Sr. MANUEL PALOMAR SANZ                         
Rector de la Universitat d’Alacant.

Sr. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MIRALLES      
Director general de Turisme de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport

VESPRADAMATÍ

CONFERÈNCIA INAUGURAL 
Sr. GERRY DAWES Eescriptor expert en turisme gastronòmic. 

“Destinacions amb producte turístic gastronòmic: experiències

Pla de Competitivitat Turística de Turisme Gastronòmic 
d’Astúries “Saboreando Asturias”. D. HÉCTOR PÉREZ ARRUÑADA. 
Gerent.

Associació  Saborea España. Sr. David Izquierdo, Gerent.

PANEL 1. GESTIÓ DEL PATRIMONI GASTRONÒMIC EN 
LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES: CLAUS D’INNOVACIÓ I 
MÀRQUETING 

TURESPAÑA. Sra. CRISTINA RECODER. Directora de l’Institut 
d’Estudis Turístics.

EXPERIÈNCIA 1: Adaptació dels establiments turístics a la demanda 
(visita a establiments seleccionats de Benidorm).

EXPERIÈNCIA 2: La cultura de la tapa com a element d’atracció d’una 
destinació: visita a la zona de tapes del nucli antic de Benidorm 
(activitat emmarcada en el programa “Benidorm gastronòmic 2012”).

VISITA GUIADA

L’ESPECIALITZACIÓ EN LA GASTRONOMIA DE LES 
EMPRESES TURÍSTIQUES I D’OCI: ORIENTACIÓ AL CLIENT I 
DIFERENCIACIÓ. 

PANEL 2. DINAMITZACIÓ DEL TURISME GASTRONÒMIC A 
TRAVÉS DE LA TECNOLOGIA I ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

verema.com, comunitat d'aficionats al vi. Sr. PACO HIGÓN. soci fundador

Telefónica. Sr. FREDERIC VIEUXMAIRE. Responsable de màrqueting digital, 
estratègia i nous negocis digitals de Telefónica.

Sr. ZEV ROBINSON. Director de documentals de regions vitivinícoles

MODERADOR: Sr. PACO BERNABÉ BAEZA. Diari Información Alacant

PANEL 3. ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS I LA SEUA 
CONTRIBUCIÓ A LA IMATGE DE LES DESTINACIONS

Ocio Vital. Sr. MANUEL COLMENERO LARRIBA. Àrea Emissora i Màrqueting

elsumiller.com, guia enogastronòmica. Sr. NACHO COTERÓN. Director

Iniciativa “Capital espanyola de la gastronomia”. Sr. PEDRO PALACIOS.                  
Director General.

MODERADOR: Sr. DOMENEC BIOSCA. Expert comunicador en turisme. 
Premi al Mèrit Turístic 2011.

MODERADOR: Sr. ÓSCAR CARRIÓN.  Expert en gastronomia, turisme i 
xarxes socials. Universitat d’Alacant.

SRA. Dª LOLA JOHNSON SASTRE                
Consellera de Turisme, Cultura i Esport

d’èxit a escala internacional”.

      “SALÓ D'ACTES De l'EXCM. AJUNTAMENT DE BENIDORM”

OSOS

LLOC DE CELEBRACIÓ DEL FÒRUM 

La comissió CLECLEC de la Universitat d’Alacant reconeix un crèdit de lliure 
elecció curricular als estudiants inscrits en el XVI Fòrum Internacional de 

Turisme de Benidorm. El pagament de la quota d’inscripció per a l’obtenció del 
crèdit CECLEC donarà dret a l’entrega d’un certificat d’assistència i 

aprofitament als assistents que l’hagen abonada.

Termini general d’inscripció: de l’1 de setembre al 18 d’octubre

Els assistents al Fòrum poden consultar i reservar diferents opcions 
d’allotjament en la web www.visitbenidorm.es, en l’apartat           

Reserva tus vacaciones.

La comissió CLECLEC de la Universitat d’Alacant reconeix un crèdit de lliure n crse l iv d’Al ix n èd  d l
elecció curricular als estudiants inscrits en el XVI Fòrum Internacional deI ess estudiants inscrits en el XVI Fòrum Internaciona

 Quota per a estudiants que vullguen obtindre un crèdit de lliure 
elecció curricular: 25 euros.

Quota per a participants en el V Concurs d’Idees Pedro Zaragoza: 25 euros.

Professionals del sector: assistència gratuïta.

Termini d’inscripció per a participants en el V Concurs d’Idees Pedro 
Zaragoza: de l’1 de setembre al 28 de setembre            

(ja que el termini de presentació de propostes finalitza el dia 30 de setembre). (ja que el termini de presentació de propostes finalitza el dia 30 de setembre).( etpm finalitza

Per a formalitzar la inscripció al XVI FÒRUM INTERNACIONAL DE 
TURISME DE BENIDORM, les persones interessades a obtindre el crèdit 

CECLEC i el certificat d’assistència hauran d’omplir el formulari d’inscripció 
disponible en el lloc web del Fòrum o acudir directament a la Secretaria 

Tècnica, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h).
Una vegada rebut el formulari, la Secretaria Tècnica procedirà a l’enviament 
del rebut de pagament a través del qual es formalitzarà la inscripció. La dita 

inscripció serà vàlida a partir del moment en què es tinga constància de la 
realització de l’ingrés bancari del rebut corresponent.

L’anul·lació de la matrícula, una vegada començat el Fòrum,            
no donarà dret a la devolució de les taxes abonades. 

Als professionals del sector que desitgen assistir al Fòrum, els demanem que 
confirmen l’assistència enviant un correu electrònic a: b.alcaraz@ua.es

Institut Universitari d’Investigacions Turístiques

Universitat d’Alacant

Teléfono: 965 909 551

Informació general i inscripció al Fòrum:  b.alcaraz@ua.es

en obtindre un crèdit de lliurede llir dit
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ssistents al Fòrum poden consultar i reservar diferents opcionsntnt òrum poden consultar i reservar diferents opc
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Institut Universitari d’Investigacions Turístiquesq eri d’Invest g
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Informació general i inscripció al Fòrum:  b.alcaraz@ua.eso mac ó general u eó ció al Fòrum

http://blogs.ua.es/foroturismobenidorm/
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