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OBXECTIVOS

• Obxectivo xeral do proxecto: revalorización da oferta
pesqueira, turística e gastronómica da zona, a través da
proxección promocional in situ.

• Obxectivos concretos:
Obxectivo 1: Dar a coñecer a oferta marítimo-pesqueira da
zona A Mariña – Ortegal a sectores/colectivos empresariais de
referencia, sexa transmitido aos mercados obxectivo da misión:
restauración e pescaderías.
Obxectivo 2: Por en común as esixencias de calidade dos sectores
participantes e de transferir os coñecementos pesqueiros básicos .
Obxectivo 3: Presentar os produtos pesqueiros como parte da
oferta turístico-marítimo-pesqueira da zona de A Mariña –
Ortegal.



ACTIVIDADES

A estratexia proposta e desenvolvida dende CETPEC
para a consecución dos obxectivos sinalados consistiu
no deseño das seguintes actividades promocionais:

• Actividad 1: Visita de pescadeiros á zona GAC1;

• Actividad 2: Visita de restauradores de alto nivel á zona
GAC1;

Motivo da selección: Son sectores determinantes para
a comercialización de produtos pesqueiros e considerase
fundamental trasladarlles de forma directa a oferta
pesqueira de alta calidade da zona de A Mariña – Ortegal.



ACTIVIDADES

• Selección de visitantes:
– Pescaderías: En colaboración con ADEPESCA

(Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y
Productos Congelados de la Comunidad de Madrid)

– Restauradores: En colaboración cunha empresa de
distribución de produtos delicatessen de gran
prestixio a nivel estatal e co chef galego Marcelo
Tejedor. Os chefs invitados a esta experiencia
culinaria seleccionáronse polo alto nivel de
compromiso que manteñen nas súas cociñas cas
materias primas de alta calidade.



ACTIVIDADES

• Necesidades de organización previa as actividades:
– Comunicación con diversos axentes para a captación de participantes. 
– Calendario  coas  diferentes  visitas  a  realizar. 
– Planificación da estancia en colaboración coas infraestructuras

hoteleiras. 
– Deseño de unha estratexia de comunicación .
– Xestión e control do presuposto asignado ao proxecto.
– Xestión de seguros e outros trámites
– Contratación de transportes.
– Planificación de comidas e catas de produto
– Planificación  conxunta coas confrarías de  Espasante,  Vicedo  e 

Celeiro.
– Recopilación de material turístico/informativo.
– Contacto co sector pesqueiro.



ACTIVIDADE PESCADEIROS

VISITA MARISCADORAS VISITA MARISCADORAS



ACTIVIDADE PESCADEIROS

VISITA Á LONXA XORNADA PESCA ALTURA



ACTIVIDADE CHEFS

ACTIVIDADE DE BAIXURA
ACTIVIDADE GASTRONÓMICA. 
TEJEDOR



ACTIVIDADE CHEFS

VISITA Á LONXA XORNADA PESCA ALTURA



ACTIVIDADE CHEFS

COMIDA PREPARADA POR 
MARIÑEIROS XORNADA MARISQUEO



VALORACIÓN DO PROXECTO

OBXECTIVO 1: Dar a coñecer a oferta 
marítimo-pesqueira

• Apreciación das dificultades do 
traballo da xente do mar e dos 
costes de produción.

• Impresión moi positiva da zona e 
dos produtos mostrados.

• Medio de comunicación moi 
interesados en cubrir este tipo de 
visitas. Alta difusión en prensa e 
televisión das actividades.

OBXECTIVO 2: Xerar un espazo de encontro 
entre produtores e consumidores

• Numerosos intercambios de 
opinión entre os distintos 
sectores.

• Manifestación clara de 
descoñecemento dos productos e 
do traballo no mar. Por exemplo: 
Non saben diferenciar entre as 
distintas clases de ameixa ou 
entre a merluza capturada con 
distintos artes.

• Debates sobre a garantía de 
calidad e as fluctuacións de 
prezos.



CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS
Obxectivo 3: Produtos pesqueiros 
como parte da oferta turística

• Contribución para a difusión 
da zona.

• Satisfacción e interese por 
parte dos distintos axentes 
do sector turístico na 
continuidade deste tipo de 
actividades



GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN


