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Anàlisi de la Destinació
Model dual (costa - interior) amb separació física molt marcada (10 km.), distribució 
edificatòria dispersa i alta estacionalitat.
Nuclis de població polaritzats (costa resident estranger-interior
resident local).
Model turístic de sol i platja madur i no segmentat fonamentat en molta infraestructura 
residencial i poca oferta hotelera.
Producte turístic indefinit (molta oferta turística genèrica però no
convertible en consum).
Patrimoni natural protegit sense una adequada adaptació a l'ús
turístic-recreatiu.
Patrimoni cultural amb necessitat d'intervenció, algun de caràcter privat.
Difícil delimitació entre municipis litorals (Calp i Moraira).
Sense un posicionament clar en el mercat.
Estratègia de comunicació sense un argument base (relat turístic).
Empresariat poc professionalitzat, amb motivacions diferents segons procedència, sense 
estructura associativa empresarial, sí esportiva molt significativa.
Personal tècnic de turisme ben format, motivat però poc recolzat.



Visió, Missió i 
Objectius del Pla
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Visió
(Proposta del que s'ha de ser en el futur)
Benissa ha de ser una destinació fonamentada en el seu marcat caràcter mediterrani,
autèntic pel que fa a la seua identitat natural i cultural, obert i pròxim, on viure
experiències al carrer, a la muntanya, en la mar, sempre a l'aire lliure.

Missió
(Marc de referència que ha d'orientar les accions)
S'assenta en la coordinació i col·laboració entre actors públics, privats i
civils per a conformar una marca-destí de referència en experiències actives multiproducte.

Objectius
OJ.1

OJ.2

OJ.3

OJ.4

OJ.5
OJ.6

OJ.
7

Posicionar a Benissa com a destinació per a la pràctica d'activitats esportives a l'aire lliure
durant tot l'any
Articular els recursos naturals (mar i muntanya) per a aconseguir una oferta experiencial de base territorial 
assentada en el caràcter propi de la seua orografia.
Activar els recursos culturals i gastronòmics per a la seua conversió en productes
turístics complementaris
Diversificar la composició de la demanda en funció de l'estació

Fomentar la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de productes tractors a la destinació
Dissenyar un relat turístic coherent que connecte la comunicació de tots els canals de difusió
Impulsar la creació d'estructures empresarials associatives que milloren el
posicionament i la comercialització de productes gastronòmics



Eixos sobre els quals
s'assenta el Pla

La proposta a futur per a Benissa és convertir-se en un espai on viure experiències al carrer, a la muntanya, en la mar, 
sempre a l'aire lliure. I aquesta visió es fonamenta en el seu marcat caràcter mediterrani, autèntic pel que fa a la seua 

identitat natural i cultural, obert i pròxim.

Eixos sobre els quals s'assenta el Pla

Eixos del Pla

Posicionament
Benissa.

Vida. Aire. Lliure.

Governança
Coordinació,
col·laboració,

cogestió, codecisió,
corresponsabilitat

Segmentació
Diferenciació de productes

per temporada i mercat



Eixos, programes
i principals actuacions

del Pla

LE1 

Línia Estratègica 1
Cogestió del turisme
El desenvolupament d'activitats enfocades al turisme requereix, necessàriament, d'una coordinació
entre departaments de l'Ajuntament, i de la col·laboració d'aquests amb associacions
esportives i actors empresarials.

LE2 

Línia Estratègica 2
Producte i segmentació
Redefinir i ampliar la cartera de productes turístics de Benissa, considerant els atractius diferencials del territori i els 
targets amb major capacitat per a satisfer les seues expectatives.

LE3 

Línia estratègica 3 
Communicació
Difondre entre el target, institucions públiques i actors privats la personalitat de Benissa
com a destinació turística a través de canals online i offline de manera integral
i organitzada.



Eixos, programes
i principals actuacions

del Pla

LE4 

Línia Estratègica 4
Imatge i posicionament
Reorientar la imatge de Benissa cap a atributs vinculats amb la vida mediterrània i, en
concret, a les experiències a l'aire lliure (activitats esportives a la muntanya, activitats
culturals al carrer, activitats d'oci en la mar).

LE5 

Línia Estratègica 5
Distribució
Posar a la disposició del mercat una oferta coherent amb la temporada per a facilitar el
consum d'experiències turístiques a Benissa.

LE6 

Línia Estratègica 6
Intel·ligència i monitoratge
Incorporar noves fonts d'informació per a la millora de la presa de decisions en la gestió de la destinació.


