DOCAD02-DIC20

Xarxa

GastroTurística

PROCEDIMENT D'ADHESIÓ ENTITATS
Les entitats públiques i entitats sense ànim de lucre interessades en el foment de la
gastronomia i el turisme gastronòmic de la Comunitat Valenciana podran adherir-se a la
Xarxa GastroTurística CV, per a integrar els esdeveniments i accions gastronòmiques d'interés
per al turisme que promouen en el seu àmbit d'actuació, la finalitat de la qual siga la protecció
del valor de la gastronomia pròpia de la Comunitat Valenciana, com a recurs turístic de primer
ordre, i la difusió i desenvolupament de l'excel·lència del producte turístic gastronòmic:


TURISME CV facilitarà la participació de les entitats adherides en els sistemes de
coordinació, intercanvi d'informació, fòrums o qualsevol altra iniciativa de bones pràctiques
que es pose en marxa dins de la Xarxa, i difondrà els esdeveniments als quals es refereix
l'adhesió a través dels seus canals i suports de promoció del producte turístic gastronòmic
de la Comunitat Valenciana.



Les entitats facilitaran informació dels esdeveniments i actuacions que motiven l'adhesió,
per a millorar el coneixement, coordinació i difusió d'activitats i projectes de promoció
gastronòmica, i podran incorporar en els suports de comunicació d'aquests esdeveniments
la marca turística L’EXQUISIT MEDITERRANI (amb anterioritat a l'inici de les campanyes,
es remetran els arts finals a *Turisme CV per a validar la seua aplicació).

PROCEDIMENT:
L'entitat interessada emplenarà la informació dels formularis: “Tècnic de contacte” i “Dades
esdeveniments gastroturístics”, seguint els enllaços que figuren en l'apartat “Documents”.
D'altra banda, remetrà a TURISME CV la informació necessària per a editar la seua “Expressió
d'Interés en el desenvolupament de la Xarxa GastroTurística CV” (1), el modeldel qual en
pdf (no editable) es pot descarregar en l'enllaç que també figura en l'apartat "Documents" .
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TURISME CV, els farà arribar el document final personalitzat de "Expressió d'Interés" per a la
seua signatura.
Una vegada presentada aquesta en TURISME CV, es confirmara la seua recepció i adhesió a
la Xarxa, remetent la marca L’EXQUISIT MEDITERRANI amb el manual d'ús al tècnic de
contacte de l'entitat, per a la seua utilització en els esdeveniments que s'indiquen en l'e_mail
de remissió.

DOCUMENTS


EXPRESSIÓ D'INTERÉS
Descarga per a consulta: ací “Expressió d'Interés Xarxa GastroTurística CV”
Per a personalitzar el document, remeteu a l'e_mail de l'oficina d'atenció la següent
informació:
✓ Nom i càrrec de la persona que ho subscriu (alcalde o alcaldessa, president o
presidenta…)
✓ Logo institucional i/o marca turística que ha de figurar en el document en jpg o png.
✓ Esdeveniments i actuacions gastronòmiques als quals es refereix l'adhesió: nom dels
esdeveniments/actuacions.
Una vegada personalitzat, l'oficina ho enviarà al tècnic de contacte de l'entitat per a la
signatura.



DADES DEL TÈCNIC DE CONTACTE DE L'ENTITAT
Formulari: ací “Tècnic de contacte”



DADES ESDEVENIMENT O ESDEVENIMENTS GASTROTURÍSTICS
Formulari: ací “Dades esdeveniments gastronòmics”

CONTACTE:
Per a la preparació i remissió dels documents i qualsevol informació addicional::

Turisme Comunitat Valenciana
Carrer de la Democràcia, 77, 46018 València
Oficina d'atenció Xarxa GastroTurística CV:
lexquisitmediterrani_turisme@turismecv.es
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