DOSSIER DEL PATROCINADOR

Presentació
La gastronomia, sector estratègic clau per Catalunya, representa un 20% del seu
PIB, genera 50.000 milions d’euros i ocupa a més de 500.000 persones.
Amb l’orgull de comptar amb una herència cultural d’alçada i l’objectiu de
promoure els seus productes alimentaris i la seva gastronomia com elements
essencials de la identitat del país, així com agents clau en la promoció turística,
Catalunya va optar el reconeixement com a Regió Europea de la Gastronomia
2016. Aquest repte es va assolir mercès a la bona feina de productors,
restauradors, centres de recerca, escoles, mitjans de comunicació, entitats i
cuiners del país
Gastropirineus, emmarcat en els actes de celebració de l’any de Catalunya com a
Regió Europea de la Gastronomia 2016, ha de ser el punt de trobada de tots
aquests sectors, però concretat en el nostre Pirineu, on el turisme i els seus
serveis associats esdevenen fonamentals per fixar l’assentament de la població i
garantir i millorar la qualitat de vida dels habitants de les zones de muntanya.
Aquestes jornades volen ser útils per estimular la innovació, promocionar la
cultura alimentària, recopilar i difondre el coneixement de productors,
elaboradors i cuiners, amb l’objectiu de millorar la competitivitat dels
professionals i les empreses dels sector enogastronòmic del nostre Pirineu
mitjançant l’increment de la qualitat dels productes i dels serveis oferts.

Què és Gastropirineus?
Una trobada professional dedicada als
productes agroalimentaris i a la cuina de
muntanya, en el marc dels actes de
Catalunya regió europea de la
Gastronomia 2016
que inclou:

• Congrés professional
• Mostra i degustació de
productes
• Sessions de cuina en
directe

Quin son els objectius?

Definir un
catàleg de
productes i
plats del
Pirineu

Potenciar la
gastronomia
del Pirineu
com a
producte
turístic

Creació de la
marca

Cuina del
Pirineu

Qui hi participa?
Cuiners

Restauradors

Institucions

Productors

Elaboradors

Quan i on se celebra:
A La Seu d’Urgell, i durant els dies 13 al 15 de novembre propers, en el marc
del magnífic i cèntric recinte de Sant Domènec, Església gòtica dels
Predicadors, construïda al llarg del segle XV sobre una antiga església
romànica, espai confortable i dotat amb tots els elements necessaris per oferir
les prestacions que requereixen les Jornades.

Com s’estructura ?
Diumenge 13 de novembre - Hotel Castell de Ciutat
Sopar amb les estrelles dels Pirineus (elaborat pels cuiners dels restaurants
del Pirineu amb estrelles Michelin)

Dilluns 14 de novembre – Sala Sant Domènec
•
•
•
•

Inauguració
Ponències I debats
Sessions de cuina en directe
Presentació i degustació de productes

Dimarts, 15 de novembre – Sala Sant Domènec
•
•
•
•

Ponències I debats
Sessions de cuina en directe
Presentació d’experiències i casos d’èxit
Cloenda del Congrés

Continguts
Sessions de cuina en directe
•
•
•
•
•
•
•

Plats d’hivern . Restaurant Casa Irene – Val d’Aran
Les carns : IGP Vedella dels Pirineus - Cavall Pirinenc Català
Les aus
Arrossos de muntanya
La caça
Plats de tardor
La tradició posada al dia - Nandu Jubany

Ponències i debats
•
•
•
•
•

Els plats de la cuina de muntanya al Corpus del Patrimoni Culinari Català.
Producte i territori. Toni Masanés – Fundació Alicia
TICs i xarxes socials: nous paradigmes
Junts tenim més força: Casos d’èxit
La taula de formatges – Carles Canut

Presentacions / degustacions de productes:
•
•
•
•

Formatges del Pirineu
La Girella – Alta Ribagorça
Productes Girona Excel·lent
Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya

Institucions i entitats involucrades

Col·laboradors

Organitza

Difusió de Gastropirineus
La difusió de Gastropirineus, així com la de les diferents activitats
patrocinades, comptarà amb un fort suport en activitats de comunicació,
tant en els suports més convencionals con a les xarxes socials, amb
l'objectiu principal d’aconseguir la màxima repercussió de cadascuna de les
activitats que tinguin lloc durant l’esdeveniment o vinculades al mateix al
llarg de l’any.
L’estratègia de comunicació se centrarà a oferir la màxima informació sobre
les Jornades, els seus actes i activitats i les institucions i empreses
involucrades en el projecte. Aquesta informació es farà arribar a mitjans de
comunicació i líders d’opinió clau en el sector enogastronòmic i turístic.
La campanya global de comunicació de Gastropirineus té un ambiciós
enfocament de 360º que inclourà publicitat, relacions públiques,
comunicació digital, acciones promocionals i d’altres accions de difusió.
Els suports i accions de comunicació sobre els quals l’empresa patrocinadora
podrà difondre la seva imatge, poden ser
• Material editat per la difusió i promoció de l’esdeveniment
• Banderoles a la ciutat de La Seu d’Urgell, per tal que l’esdeveniment sigui
difós entre el nombrós públic de pas cap a Andorra
• Dossiers informatius i notes de premsa
• Anuncis en premsa i ràdio, i campanya de banners
• Lones a l’exterior del recinte on se celebra Gastropirineus
• Logotip als elements de decoració i de treball de la sala
• Product Placement a l’interior de la sala on se celebren les Jornades
• Presentació i/o degustació del producte durant les Jornades
Totes aquestes iniciatives contribuiran a reforçar la imatge de la gastronomia
del nostre Pirineu i la d’aquelles empreses patrocinadores col·laboradores
que es desitgin sumar a un projecte que està despertant un gran interès i
entusiasme entre diversos col·lectius vinculats a la gastronomia i al turisme.

La comunicación online
La página web
•

•

•

•

La pàgina web, a més d’informar de tots els actes i esdeveniments que es
realitzin durant aquestes Jornades, oferirà documentació de suport sobre els
temes d’interès per la gastronomia dels Pirineus.
La web serà interactiva i tindrà dos apartats: un dedicat als professionals del
sector enogastronòmic, d’accés restringit, on es podrà compartir informació i
documentació d’interès pels professionals, i un de públic que, a més de facilitar
tota la informació relacionada amb les Jornades, convidarà a tots els qui la
consultin a viure i compartir les experiències de totes aquelles persones que
han gaudit de la gastronomia pirenaica.
La web oferirà la possibilitat a les empreses i entitats patrocinadores de crear
un enllaç a la seva pròpia web, i també de que aquestes puguin incorporar
diversos continguts (comentaris, experiències, documents, etc.) que tinguin
relació amb l’esdeveniment i / o amb els continguts del mateix.
Aquesta web estarà operativa durant tot l’any, i actualitzada de forma
permanent, per tal que esdevingui la web de referència pels temes relacionats
amb l’enogastronomia dels Pirineus.

Les xarxes socials
Per aconseguir notorietat i vehicular la informació necessària, la organització
de Gastropirineus implantarà una estratègia de Community Management que
permeti estar present a les principals xarxes socials, com
•
Facebook – Perfil i pàgina pròpies
•
Twitter – Adreçada als “influencers” i creació de llistes
•
Instagram – fotografies relacionades amb l’esdeveniment
Promocionarem les accions creatives amb una campanya de publicitat on-line
mitjançant Facebook Ads

Per què ser patrocinador de Gastropirineus?
Un dels objectius fonamentals del patrocini és el de construir una imatge de
marca que s'associï a determinats valors que es troben representats en
l’activitat objecte del patrocini.
A més, mitjançant un patrocini plantejat adequadament s'obté una
revalorització d’un producte o una marca, es genera cobertura en els
mitjans de comunicació, es millora la motivació dels empleats, s'obté una
millor acceptació social o, fins i tot, un canvi d’un estat d’opinió.

El patrocini com a eina de comunicació:
 S’integra millor en la vida del ciutadà que d’altres formes publicitàries.
 L’augment de l‘interès dels mitjans de comunicació en els
esdeveniments culturals o socials facilita les estratègies de comunicació
del patrocinador.
 El públic objectiu associa de forma natural els avantatges de
l’esdeveniment patrocinat al de l’empresa patrocinadora.
 Mercès a l’augment de diferents formes d’oci, el patrocinador ofereix un
camp d’actuació cada vegada més ampli.
 Reforça i potencia l’acció social de l’empresa

POLÍTICA DE
PATROCINI

BENEFICIS DEL
PATROCINADOR

• La forma de patrocini es flexible i adaptable
als interessos i política de comunicació del
patrocinador. Analitzem conjuntament les
possibilitats i objectius per aconseguir un
patrocini a la mida de l’empresa o institució.
• Per rendibilitzar al màxim els interessos del
patrocinador, cercarem l’equilibri entre les
contraprestacions i la quantitat aportada o
serveis prestats.
• Em funció del nivell de patrocini, l’empresa o
institució podrà gaudir de l’exclusivitat dins del
seu respectiu àmbit

• Incrementar la imatge i notorietat de la marca
mitjançant la seva presència en un
esdeveniment de referència.
• Contacte directe amb professionals , com a
públic objectiu.
• Presència del logotip als elements de
comunicació i espais diferents, segons acord.
• Possibilitat de presentar els seus productes o
serveis durant la celebració de les Jornades
• Assignació d’invitacions per assistir a les
Jornades, i pels actes específics, en funció del
tipus de patrocini

Que oferim al patrocinador:

VISIBILITAT:
participar en un
esdeveniment de gran
repercussió , enfortint
la imatge i
incrementant el prestigi
de la marca

PRESÈNCIA:
del logotip en tots els elements
i suports de comunicació, i a la
web i xarxes socials, segons
acord

PROMOCIÓ:
possibilitat de
presentacions de
producte a professionals,
públic objectiu de la
marca

FLEXIBILITAT:
adaptem el patrocini a
les possibilitats i
necessitats del
patrocinador

