
 

 

1 

  

 

Análise da demanda do turismo do 
destino Galicia 



 

 

2 

 

 

ÍNDICE DE CONTIDOS 

 

1 Caracterización da demanda actual ........................................................................... 4 

1.1 Principais indicadores ..................................................................................... 4 

1.2 Características dos turistas ............................................................................. 5 

1.3 Hábitos de consumo turístico ......................................................................... 8 

1.4 Segmentación do mercado ........................................................................... 10 

2 Imaxe de Galicia ante o mercado español ................................................................ 12 

2.1 Imaxe transmitida de Galicia en España vía online ........................................ 12 

2.1.1 Percepción de Galicia en España. Análise de palabras clave ...................................... 18 
2.1.2 Percepción de Galicia en España. Análise de fotografías ............................................ 23 

2.2 O Camiño de Santiago na imaxe de Galicia .................................................... 27 

2.3 Análise da imaxe por xeodestinos ................................................................. 30 

3 Imaxe de Galicia no estranxeiro .............................................................................. 37 

3.1 Análise de buscas sobre o destino Galicia ..................................................... 37 

3.2 Opinión das oficinas de Turespaña no estranxeiro ........................................ 42 

4 Posicionamento actual de Galicia como destino turístico ......................................... 43 

4.1 Posicionamento de Galicia respecto aos competidores ................................. 45 

4.1.1 Posicionamentodos principais competidores nacionais ............................................. 46 
4.1.2 Posicionamento dos principais competidores internacionais .................................... 49 

5 Comercialización do destino turístico Galicia ........................................................... 52 

5.1 Paquetes turísticos galegos en Turgalicia ...................................................... 53 

5.1.1 Clasificación por tipoloxías turísticas .......................................................................... 55 
5.1.2 Clasificación por destinos ............................................................................................ 57 

5.2 Paquetes turísticos galegos en Turespaña ..................................................... 60 



 

 

3 

5.2.1 Clasificación por tipoloxías turísticas .......................................................................... 60 
5.2.2 Clasificación por destinos ............................................................................................ 61 

6 Promoción do destino turístico Galicia .................................................................... 65 

6.1 Actual estratexia comunicativa de Galicia. Análise de ferramentas publicitarias
 65 

6.2 O papel das redes sociais e outras ferramentas comunicativas 2.0 na estratexia 
comunicativa Galega .............................................................................................. 69 

7 Grandes tendencias e hábitos de consumo en mercados turísticos. Posible impacto no 
destino turístico ................................................................................................................ 74 

7.1 Clientes ........................................................................................................ 74 

7.2 Promoción/distribución ............................................................................... 76 

8 Análise DAFO da demanda turística de Galicia ......................................................... 78 

9 Como incrementar o ingreso turístico e o valor engadido ........................................ 79 

10 Referencias bibliográficas ....................................................................................... 81 

11 ANEXO I ................................................................................................................. 83 

 
  



 

 

4 

1 Caracterización da demanda actual 

A continuación farase unha caracterización da demanda turística actual na comunidade a 

partir da Enquisa do Turismo en Destino de Galicia (ETDG), correspondente aos anos 2013, 

2014 e 2015. 

1.1 Principais indicadores 

Segundo os datos do INE, o número de turistas que visitou Galicia durante o período 2013-

2015 experimentou un importante crecemento, acadando no ano 2015 o seu máximo histórico 

cun total de 4.079.538 viaxeiros aloxados, tal e como se aprecia no Gráfico 1. 

Gráfico 1. Evolución viaxeiros aloxados en Galicia (2013-2015) 

 

Fonte: http://www.turismo.gal/canle-profesional 

Con respecto á frecuencia coa que os non residentes en Galicia visitaron a nosa comunidade 

no ano 2015 indicar que o 37% asegurou visitar a nosa comunidade por primeira vez, e outro 

37% indicou que vista Galicia menos dunha vez ao ano. O índice daqueles que visitaron Galicia 

alomenos unha vez no ano 2015, así como daqueles que repetiron visita nese mesmo ano, é 

moi baixo, case un 26% dos enquisados, representando menos da metade daqueles que visitan  

http://www.turismo.gal/canle-profesional
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a comunidade por primeira vez ou dos que nos visitan menos dunha vez ao ano, tal e como se 

desprende do Gráfico 2. 

Gráfico 2. Frecuencia de viaxe a Galicia (ano 2015) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG. 

1.2 Características dos turistas 

Con respecto ao lugar de procedencia dos viaxeiros, se ben a maior parte deles se corresponde 

con residentes na propia comunidade, hai que indicar que no período analizado obsérvase 

unha redución no volume de visitantes residentes en Galicia en favor do aumento do volume 

de turistas estranxeiros e nacionais, tal e como se observa nos Gráficos 3 e 4. Así, mentres que 

no ano 2013 a porcentaxe de viaxeiros procedente de Galicia foi dun 59%, no ano 2015 esta 

porcentaxe redúcese ao 39%. Pola contra, a porcentaxe de turistas procedentes do resto do 

territorio nacional así como dos estranxeiros viuse incrementada nun 8% e nun 5%, 

respectivamente, no ano 2015 con respecto ao ano 2013. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG 

A nivel nacional, alén dos galegos, que supoñen a maior parte dos desprazamentos turísticos 

dentro da comunidade autónoma, os madrileños son o principal mercado turístico de Galicia, 

representando un 24% do total do mercado nacional no ano 2015 e seguido moi de cerca de 

Castela e León, cun 15% para ese mesmo ano. A continuación atópanse Cataluña e Andalucía, 

cun 10% cada unha, seguido de Asturias, País Vasco e Comunidade Valenciá, que supuxeron o 

9%, 8% e 7% do total de chegadas a Galicia no ano 2015, tal e como se aprecia no Gráfico 5. 

Gráfico 5. Comunidade autónoma de procedencia dos turistas nacionais (ano 2015) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG 

 

10% 
9% 

15% 

10% 

7% 

24% 

8% 

17% 

Andalucía

Asturias

Castela e León

Cataluña

Comunidade
Valenciá
Madrid

País Vasco
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No que respecta aos principais mercados estranxeiros, Portugal é o principal país emisor de 

turistas a Galicia, se ben, durante o período 2013-2015 detéctase un descenso no número de 

turistas lusos que chegaron á nosa comunidade, pasando de supoñer un 25% do total dos 

turistas estranxeiros no ano 2013, entre máis de 80 países, a un 16% no ano 2015, tal e como 

se reflicte nos Gráficos 6 e 7. Alemaña, Arxentina, Francia, Italia e Reino Unido atópanse en 

segundo lugar no ranking dos países máis importantes para Galicia, con porcentaxes que 

oscilan entre o 10% e o 6%. Finalmente, cunha porcentaxe de entre o 4% e o 5%, atópanse 

EEUU e Suíza. 

Con todo, hai que indicar que durante o período analizado produciuse un incremento no 

número de chegadas de países que tradicionalmente non constituían un mercado de gran 

importancia para Galicia entre os que compre destacar Irlanda, Canadá, Australia, República 

Chueca, Suecia e Dinamarca. Estes países orixinaron en gran medida ese incremento de máis 

dun 10% no número de chegadas do resto de países estranxeiros a Galicia durante os últimos 

anos, pasando dun 25% no ano 2013 a un 36% no ano 2015. 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG 
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1.3 Hábitos de consumo turístico 

A motivación principal dos turistas en territorio galego durante o período 2013-2015, sen 

detectarse variacións significativas durante o mesmo, foi por Vacacións/Ocio, cun 73% do 

total. En segundo lugar atópase a visita a familiares e amigos, cun 11%, seguido de 

peregrinaxe, Camiño de Santiago, cun 7%. Os turistas cuxa motivación principal foi o 

Traballo/Negocios supuxeron un 3%, mentres que Asistencia a eventos deportivos, culturais, 

etc., supuxo un 2%. O motivo Saúde supuxo soamente un 1% da demanda total durante os 

últimos tres anos seguido de outros motivos, entre os que destacan as viaxes por motivo de 

Estudos e a asistencia a Congresos e Feiras, que supuxeron un 3% en total (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Motivación principal da viaxe a Galicia (2013-2015) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG 

No relativo aos medios de información utilizados para preparar a viaxe, a maior parte dos 

enquisados indica que se decantou por internet, concretamente un 43%, se ben un volume 

elevado dos mesmos sinala que non utiliza fonte de información algunha para a preparación 

da mesma, en concreto un 33%, tal e como se desprende do Gráfico 9. As fontes non formais, 
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como os familiares e/ou amigos supoñen un volume importante en canto a fontes de 

información utilizadas, concretamente un 7% do total. 

Gráfico 9. Medios de información consultados para organizar a viaxe (ano 2015) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG 

No que respecta á compañía durante a viaxe, case a metado dos enquisados, un 47%, viaxou 

en parella e un 27% coa familia, tal e como mostra o Gráfico 10. Tan só un 12% viaxou só, a 

mesma porcentaxe dos que viaxaron con amigos. En canto aos que viaxaron con compañeiros 

de traballo e outros, a porcentaxe é moi baixa, tan só un 1%. 

Gráfico 10. Compañía durante a viaxe 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG 
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Finalmente, e en canto ás actividades realizadas (ou a realizar) no destino, destacaron no ano 

2015 as visitas a lugares de interese turístico, 21%, o descanso, 14%, o turismo gratronómico, 

12%, o sol e praia, 10%, e as visitas a museos e monumentos, 9%, tal e como se aprecia no 

Gráfico 11. Outras actividades que despertan interese entre os viaxeiros son as compras, 5%, a 

visita a parques naturais, 5%, o ocio nocturno, 4%, o termalismo, 4%, e as actividades 

deportivas en xeral, 3%. O 13% correspondente a outras actividades representa 

fundamentalmente actividades deportivas como o deporte náutico, caza/pesca, deportes de 

equipo, así como a asistencia a congresos, espectáculos culturais e deportivos, 

fundamentalmente. 

Gráfico 11. Actividades realizadas, ou a realizar, no destino (ano 2015) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da ETDG 

1.4 Segmentación do mercado 

Á hora de segmentar o mercado son varios os criterios ou clasificacións que se poden seguir 

(demográficos, xeográficos, psicográficos...). No caso de Galicia é clave por unha banda 

establecer unha división en función das tipoloxías turísticas ofertadas coñecendo as 

características dos segmentos que poden estar interesados en cada unha, e por outra captar 

segmentos emerxentes ou en crecemento na actualidade. O obxectivo final é atraer a 

diferentes grupos de mercado a través da oferta total do destino, acadando a un público 

amplo e podendo adecuar as estratexias de marketing a mercados concretos (Táboa 1). 
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Táboa 1. Segmentación 

SEGMENTO 
OBXECTIVO 

TIPO DE TURISMO 

 Histórico-
monumental, 
etnolóxico e 

artístico 

Natural  
paisaxístico 

Sol e praia Festas e 
acontecementos 

programados 

Termal Gastronomía Deporte 

Idade Preferentemente 
maiores 30 anos 

Preferentemente 
maiores de 25 

anos 

Calquera Indiferente Maiores de 30 Maiores de 
35 

Maiores 25 
anos 

Situación 
familiar 

Preferentemente 
parellas sen fillos 

Seniors 
Solteiros 

Preferentemente 
parellas sen fillos 

Seniors 
Solteiros 

Parellas con 
ou sen fillos, 

solteiros, 
seniors. 

Parellas con ou 
sen fillos 
Seniors 

Solteiros 

Parellas sen 
fillos 

Seniors 
 

Parellas con 
ou sen fillos 

Seniors 

Parellas sen 
fillos 

Solteiros 

Clase social Media alta Media alta Indiferente Calquera Media alta Media alta Media alta 

Situación 
laboral 

En activo 
Xubilados 

Indiferente Indiferente Indiferente En activo 
Xubilados 

En activo En activo 

Intereses Arte, historia, 
patrimonio. 

Paisaxe, natureza, 
actividades neste 

entorno, 
emocións 

Descanso e 
desconexión 

Tradicións, 
diversión 

Descanso, 
estética, saúde 

Gastronomía Saúde, 
estética, 

emocións 

Frecuencia Alta todo o ano Alta todo o ano Alta no 
verán 

Todo o ano 
Alta no verán 

Alta todo o ano Alta todo o 
ano 

Todo o ano 
Alta no verán 

Segmentos 
emerxentes 

Singles 
Seniors 

Millenials 

Singles 
Seniors 

Millenials 

-  - Seniors Seniors Millenials 
Singles 
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2 Imaxe de Galicia ante o mercado español 

2.1 Imaxe transmitida de Galicia en España vía online 

Os destinos turísticos parten dunha situación inicial na que existe un posicionamento formado 

pola identidade e imaxe percibida do mesmo. Por elo o punto de partida para analizar a 

situación de Galicia en canto ao turista, é coñecer cal é a imaxe transmitida. 

En primeiro lugar estúdase esta situación a nivel España, xa que a maior porcentaxe de turistas 

que chega a Galicia procede do propio país, practicamente o 75% (coñecendo así cal é a imaxe 

transmitida de Galicia no turismo interno nacional). 

Para poder estudar esta vía, realízase en primeiro lugar unha busca a través dun buscador 

(google.es) coas palabras clave máis habituais no caso de querer visitar Galicia: “turismo” e 

“Galicia”.  

Previa á chegada á comunidade, os potenciais turistas ou visitantes atópanse coas seguintes 

fontes de información (as primeiras 10 saídas no buscador): 

1. www.turismo.gal/:portal oficial de turismo de Galicia en España. 

2. http://www.turismo.gal/canle-institucional:canle institucional de turismo de Galicia 

(portal oficial). 

3. http://www.turismo.gal/oficinas-de-informacion-turistica?langId=es_ES: oficinas de 

información turística de Galicia. 

4. http://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/comunidades-

autonomas/galicia.html: información de Galicia a través do portal de Spain.info 

5. www.galicia.info turística de Galicia. 

6. https://www.tripadvisor.es/Tourism-g187506-Galicia-Vacations.html: información de 

Galicia a través do portal tripAdvisor. 

7. http://www.minube.com/que_ver-en/comunidades_autonomas_de_espana/galicia: 

información de Galicia a través do portal minube.  

8. http://turismo.galiciadigital.com/ portal con información turística de Galicia. 

9. http://guias-viajar.com/espana/viaje-galicia-visitas-imprescindibles/ 

21 visitas imprescindibles para unha viaxe a Galicia.  

Unha vez atopadas as principais vías online informativas da comunidade, obsérvase que as tres 

primeiras pertencen á paxina oficial de turismo de Galicia, a cuarta á paxina oficial de turismo 

http://www.turismo.gal/canle-institucional
http://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/comunidades-autonomas/galicia.html
http://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/comunidades-autonomas/galicia.html
http://guias-viajar.com/espana/viaje-galicia-visitas-imprescindibles/
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de España e as restantes a portais de busca de destinos, guías ou páxinas non oficiais. 

Realízase con elas unha análise de contido en función dunha serie de ítems como actualización 

de contidos, ferramentas 2.0 asociadas á mesma ou idiomas de acceso, entre outros (Táboa 2), 

baseándonos no estudo de Park e Gretzel (2007). Ademais, co obxectivo de coñecer cal é a 

imaxe que se está proxectando actualmente de Galicia e os recursos que están recibindo unha 

maior difusión, farase unha análise das webs a través de palabras clave e as figuras que 

aparecen.  

Táboa 2. Ítems valorados para a análise de contido 

- Accesibilidade: idiomas en que se oferta a web 

- Capacidade de resposta: Acceso a contacto 

- Tipo e calidade da información: 

o Menús principais da web 

o Tarxetas desconto/fidelización 

o Aloxamento 

o Como chegar 

o Presenza de folletos online/mapas 

turísticos 

o Actualización de contidos 

o Axenda con eventos 

o Recursos da cidade 

o Imaxe da cidade 

- Interactividade: 

o Enlaces a redes sociais 

o Número de redes 

o Actualización de contidos nas redes 

o Redes con actividade 

 

Baseándonos nos ítems anteriormente mencionados analizáronse as 7 primeiras páxinas webs 

con contido turístico sobre a comunidade galega e que aparecen no buscador 

(correspondentes ás 10 primeiras saídas), cuxos resultados se presentan na Táboa 3. 

Da análise realizada obtense que as páxinas máis completas, en canto ao grao de cumprimento 

dos ítems anteriormente plantexados, son as páxinas institucionais, tanto a correspondente á 
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Comunidade Autónoma de Galicia, Turgalicia, como ao estado, Spain.info. En termos xerais, 

destacar que a práctica totalidade das páxinas analizadas contan con información en varios 

idiomas, o que facilita a promoción do destino Galicia a nivel internacional. Por outra banda, 

dicir que todas elas ofrecen a posibilidade de contactar mediante o correo electrónico, o que 

facilita a interacción cos usuarios. O número de menús en todas elas é amplo e a práctica 

totalidade das páxinas ofrecen información acerca do aloxamento e o modo de chegar ao 

destino. En canto á presenza de material promocional online, só dúas das páxinas analizadas, 

Turgalicia e Minube, teñen á disposición do ususario folletos turísticos, destacando a cantidade 

e calidade da información que ofrece Turgalicia. Finalmente, sinalar que, a pesar da relevancia 

que teñen as redes sociais na promoción dos destinos turísticos, non todas as webs dispoñen 

de perfil nas redes sociais máis utilizadas polos usuarios, facebook e twitter. Con todo, hai que 

indicar que para que esta ferramenta resulte eficaz, é preciso, non só contar cun perfil nas 

redes sociais, senón mantelo actualizado e interactuar cos usuarios. Máis adiante analizarase 

máis polo miúdo este aspecto relativo ás redes sociais pola súa importancia para a promoción 

dos destinos turísticos. 
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 Táboa 3. Análise das webs 

ÍTEMS  
 

                                                     WEB 

Turismo 
Galicia 

(Turgalicia) 

Spain.info Galicia 
info 

Tripadvisor Minube Galicia 
digital 

Guías 
viajar 

Idiomas (nº) 6 27 1 50 7 4 1 

Acceso a contacto/email (1=Si/0=Non) 1 1 1 1 1 1 0 

Menús (nº) 10 4 6 7 9 2 1 

Tarxetas desconto/Fidelización (1=Si/0=Non) 0 0 1 0 0 0 0 

Aloxamento (1=Si/0=Non) 1 1 1 1 1 1 0 

Como chegar (1=Si/0=Non) 1 1 1 1 0 0 0 
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Táboa 3. Análise das webs (continuación) 

ÍTEMS  
 

                                                     WEB 

Turismo 
Galicia 

(Turgalicia) 

Spain.info Galicia 
info 

Tripadvisor Minube Galicia 
digital 

Guías 
viajar 

Presenza de folletos online/mapas turísticos 

(1=Si/0=Non) 

1 0 0 0 1 0 0 

Actualización de contidos (1=Si/0=Non) 1 0 0 1 - 1 1 

Axenda con eventos (1=Si/0=Non) 1 1 0 0 0 0 0 

Recursos (1=Si/0=Non) 1 1 1 1 1 1 - 

Enlace a redes sociais(1=Si/0=Non)  1 0 1 0 - 1 1 

Número de redes sociais  7 0 1 0 - 3 4 
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Táboa 3. Análise das páxinas webs (continuación) 

ÍTEMS 
 

                                                     WEB 

Turismo 
Galicia 

(Turgalicia) 

Spain.info Galicia info Tripadvisor Minube Galicia 
digital 

Guías 
viajar 

Actualización de contidos nas redes (1=Si/0=Non) 1 0 1 (a veces) 

mensual) 

0 - 1 1 

Redes con actividade (nº) 7 0 0 (baixa 

interacción) 

0 - 2 1 
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Ademais, hai que indicar que a rede inflúe significativamente na creación da imaxe dos 

destinos turísticos. De xeito que se converte nunha ferramenta clave para os DMOs 

(Destination Marketing Organizations), encargados da promoción do destino turístico. 

2.1.1 Percepción de Galicia en España. Análise de palabras clave 

No que respecta á imaxe que se proxecta o destino turístico Galicia nas principais páxinas webs 

con contido turístico considerouse oportuno analizar, por unha banda, o texto que aparece en 

ditas páxinas web prestando especial atención á presenza de palabras clave que fan referencia 

aos recursos turísticos da comunidade (Táboa 5) e, pola outra, ás imaxes que fan referencia 

aos mencionados recursos e que aparecen en ditas páxinas web (Táboa 7)1. A técnica de 

estudo de páxinas web turísticas baseada na análise do seu contido verbal e pictórico está 

avalada por varios investigadores expertos na materia de posicionamento de destinos 

turísticos, moitos deles referenciados no traballo de Choi et al. (2007). 

Os ítems valorados na análise de palabras clave correspóndense cos principais recursos 

turísticos cos que conta a comunidade. Concretamente, analizáronse palabras clave e no 

seguinte epígrafe imaxes que fan referencia aos recursos relacionados co sol e praia, termais, 

naturais e paisaxísticos, histórico-monumentais, Camiño de Santiago, patrimonio cultural 

inmaterial (festas e acontecementos programados), gastronomía e deporte (Táboa 4). 

Táboa 4. Ítems valorados na análise de palabras chave e fotografías 

- Sol e praia: rías, praia, areal... 

- Termalismo: termal, poza, balneario... 

- Natureza e paisaxe: natureza, paisaxe, verde, río, auga, parque natural, .... 

- Histórico-monumental: ponte, catedral, igrexa, patrimonio, artístico, histórico, 

monumento, casco vello, casco histórico, Praza Maior,... 

- Camiño de Santiago, Xacobeo, peregrino, albergue, etc. 

- Cultural intanxible: cine, mostra, teatro, museos, rutas, literatura, festas, feiras... 

- Gastronomía, tapas, ruta viño 

- Deportes 

 

                                                           
1
Analizáronse as seis primeiras páxinas web xa que, a última, é un blog, e o seu contido non é comparable co 

resto das páxinas web en termos de posicionamento e imaxe de destino. 
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Táboa 5. Imaxe da CCAA (palabras clave) 

RECURSO 

 

                            WEB 

Turismo Galicia 

(Turgalicia) 

Spain. 

info 

Galicia 

info 

Trip 

advisor 

Minube Galicia 

digital 

Total 

(Filas) 

Sol e praia 7 7 6 1 5 1 27 

Termais 7 2 4 - 0 4 17 

Naturais e paisaxísticos  13 4 6 - 6 0 29 

Histórico-monumentais, 

etnolóxicos e artísticos 

29 9 4 - 8 0 50 

Camiño de Santiago  7 0 1 - 0 4 12 

Festas e acontecementos 

programados 

7 3 0 - 0 2 12 

Gastronomía 4 20 0 - 0 0 24 

Deporte 12 4 0 - 0 4 20 

TOTAL (Columnas) 86 49 21 1 19 15 191 
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Así, en canto á imaxe que se proxecta do destino en función das palabras clave, sinalar que hai 

unha clara tendencia a destacar os recursos histórico-monumentais, etnolóxicos e artísticos 

sobre o resto (26%). Destacan en segundo lugar os termos asociados á natureza e á paisaxe as 

praias e a gastronomía, cun 15%, 14% e 13% do total, respectivamente. En terceiro lugar 

obsérvase que os termos relacionados co deporte e os recursos termais da comunidade contan 

cunha frecuencia de aparición do 11% e o 9%, respectivamente. En derradeiro lugar sitúanse 

as festas, feiras e acontecementos de Galicia e os termos asociados ao Camiño de Santiago, 

cun6% en canto á frecuencia de aparición nas páxinas webs analizadas con respecto ao resto 

dos termos anteriormente citados (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Recursos turísticos máis destacados nas principais páxinas web (palabras clave) 

 

Porén, a imaxe que se reflicte do destino turístico varía en función das distintas webs, 

analizadas con anterioridade. Por este motivo considerouse oportuno levar a cabo unha 

análise da imaxe que se reflicte de Galicia como destino turístico nas principais páxinas webs 

establecendo unha comparativa entre a importancia outorgada aos diferentes recursos 

turísticos dentro dunha mesma páxina web, así como con respecto ao resto das páxinas 

analizadas. Esta análise ten por obxectivo proporcionar unha idea clara da imaxe proxectada 

polo destino turístico nas distintas páxinas webs en termos relativos (%). Para elo 

representáronse os recursos turísticos, por una banda, e as páxinas webs, pola outra, nun 
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mapa perceptual bidimensional mediante a técnica de Análise de Correspondencias 2 . 

Utilizáronse as palabras clave ˗Táboa 6˗ que fan referencia aos principais recursos turísticos 

cos que conta a comunidade, mencionados anteriormente e presentes en ditas páxinas webs. 

Táboa 6. Imaxe de  Galicia nas distintas páxinas web (palabras clave)3 

RECURSO 

 

                    WEB 

Turismo Galicia 
(Turgalicia) 

Spain.info Galicia info Total 

(Filas) 

Sol e praia 7 7 6 20 

Termais 7 2 4 13 

Naturais e 
paisaxísticos  

13 4 6 23 

Histórico-
monumentais, 
etnolóxicos e 
artísticos 

29 9 4 42 

Camiño de 
Santiago  

7 3 0 10 

Festas e 
acontecementos 
programados 

4 20 0 24 

Gastronomía 12 4 0 16 

Deporte 79 49 20 148 

TOTAL 
(Columnas) 

7 7 6 20 

 

Tal e como se desprende da Figura 1, a imaxe que se proxecta do destino turístico nas distintas 

páxinas webs, baseándonos nas palabras clave, é moi diversa. Isto ven explicado pola 

dispersión existente no mapa perceptual bidimensional entre os puntos que representan ás 

distintas categorías das variables analizadas, recursos turísticos e páxinas webs. Porén, 

                                                           
2
A análise de correspondencias é unha técnica frecuentemente utilizada en marketing para analizar o 

posicionamento de produtos/servizos. 
3
Utilizáronse os recursos que contan cun mínimo de 10 observacións en total e as páxinas web cun mínimo de 

20. 
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obsérvase que cada unha das páxinas webs analizadas aparece fortemente ligada a 

determinados recursos turísticos, establecéndose unha relación de correspondencia biunívoca 

entre estas e os recursos, proxectándose, xa que logo, unha imaxe diferente do destino en 

cada una das páxinas webs. 

Así, a imaxe de Galicia proxectada pola páxina web “Galicia.info” aparece ligada co “sol e 

praia”, “termalismo” e “natureza”. A nivel estatal, Galicia posiciónase, fundamentalmente, 

como destino turístico “gastronómico” na páxina web “Spain.info”. A nivel autonómico, a 

comunidade preséntase como un destino “Histórico-monumental”, “Deportivo” e fortemente 

ligado a “Festas, feiras e acontecementos programados”, tal e como se desprende da páxina 

web de “Turgalicia”. 

Figura 1. Mapa de posicionamento de Galicia como destino turístico nas distintas páxinas 

web (palabras clave) 
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2.1.2 Percepción de Galicia en España. Análise de fotografías 

En canto ás fotografías que aparecen nas páxinas web analizadas, dicir que os recursos 

Histórico-monumentais, etnolóxicos e artísticos seguen a ser os que contan cunha maior 

frecuencia de aparicións, concretamente representan un 30% do total das fotografías. A estes 

séguenlle as fotografías que fan referencia ás distintas praias espalladas polo litoral galego, 

cun 29%, e aos recursos naturais e paisaxísticos, cun 23%. Porén, recursos con forte presenza 

en canto a palabras clave, como a gastronomía e o deporte, contan cunha frecuencia de 

aparición en fotografías moi baixo, cun 3% e un 4%, respectivamente. As festas e 

acontecementos programados e o Camiño de Santiago seguen a ter una presenza moi discreta 

en canto a fotografías nas páxinas web analizadas, cun 1% e un 4%, respectivamente (Gráfico 

13). 

Táboa 7. Imaxe da CCAA (fotografías) 

RECURSO 

 

                 WEB 

Turismo 
Galicia 

(Turgalicia) 

Spain. 

info 

Galicia 
info 

Trip 

advisor 

Minube Galicia 
digital 

Total 

(Filas) 

Sol e praia 4 3 8 3 10 0 28 

Termais 2 0 3 0 0 1 6 

Naturais e 
paisaxísticos  

7 3 5 0 8 0 23 

Histórico-
monumentais, 
etnolóxicos e 
artísticos 

5 8 10 2 3 1 29 

Camiño de 
Santiago  

3 0 1 0 0 0 4 

Festas e 
acontecementos 
programados 

1 0 0 0 0 0 1 

Gastronomía 2 1 0 0 0 0 3 

Deporte 3 1 0 0 0 0 4 
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RECURSO 

 

                 WEB 

Turismo 
Galicia 

(Turgalicia) 

Spain. 

info 

Galicia 
info 

Trip 

advisor 

Minube Galicia 
digital 

Total 

(Filas) 

TOTAL 
(Columnas) 

27 16 27 5 21 2 98 

 

Gráfico 13. Recursos turísticos máis destacados nas principais páxinas webs (fotografías) 

 

De novo representáronse os recursos turísticos, por una banda, e as páxinas web, pola outra, 

nun mapa perceptual bidimensional mediante a técnica de Análise de Correspondencias4. 

Utilizáronse neste caso as fotografías ˗Táboa 8˗ que fan referencia aos principais recursos 

turísticos cos que conta a comunidade, mencionados anteriormente e presentes en ditas 

páxinas web. 

Táboa 8. Imaxe de Galicia nas distintas páxinas web (fotografías)5 

RECURSO  

                                      WEB  

Turismo Galicia 
(Turgalicia) 

Spain.info Galicia 
info 

Minube Total 

(Filas) 

                                                           
4
A análise de correspondencias é unha técnica frecuentemente utilizada en marketing para analizar o 

posicionamento de produtos/servizos. 
5
Utilizáronse os recursos que contan cun mínimo de 20 observacións en total e as páxinas web cun mínimo de 

10. 
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RECURSO  

                                      WEB  

Turismo Galicia 
(Turgalicia) 

Spain.info Galicia 
info 

Minube Total 

(Filas) 

Sol e praia 4 3 8 10 25 

Naturais e paisaxísticos  7 3 5 8 23 

Histórico-monumentais, 
etnolóxicos e artísticos 

5 8 10 3 
26 

TOTAL (Columnas) 16 14 23 21 74 

 

En canto á imaxe que se reflicte do destino turístico en función das fotografías, Figura 2, 

correspondentes aos recursos turísticos insertados nas distintas páxinas web analizadas, de 

novo, apréciase que existe un posicionamento distinto en cada unha delas. Así, mentres 

“Turgalicia” posiciona á comunidade como destino “Natural-paisaxistico”, Turespaña, a través 

da súa páxina web “Spain.info” faino como destino “Histórico-monumental”. O 

posicionamento da páxina web “Galicia.info” en base ás fotografías insertadas non é claro, 

mentres que a páxina “minube” identifica a rexión co “sol e praia”. 
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Figura 2. Mapa de posicionamento de Galicia como destino turístico nas distintas páxinas 

webs (fotografías) 

 

Desta análise de contidos, palabras clave e fotografías, extráense varias conclusións. Por un 

lado, a imaxe que se proxecta do destino é moi variada, non podendo asociarse o destino 

“Galicia” a un recurso turístico concreto de xeito claro. Este feito conleva que resulte máis 

difícil o posicionamento do destino con respecto aos seus competidores. Por outra banda, 

cabe destacar a discreción coa que aparece nas distintas páxinas webs un dos recursos 

turísticos con maior potencial e capacidade de diferenciación do destino galego con respecto 

aos seus competidores como é o “Camiño de Santiago”. Este recurso aparece unicamente 

representado na páxina web de “Turgalicia”, na cal aparece un enlace a unha páxina web 

específica sobre o Camiño de Santiago, dada a complexidade que caracteriza a este recurso, tal 

e como se comenta a continuación. Finalmente, indicar que o recurso protagonista da 

campaña de promoción actual do ente autonómico, “Quero praia”, como é o “sol e praia” 
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tampouco ten unha presenza destacada na páxina web de “Turgalicia”, nin en canto a palabras 

clave, nin en canto a fotografías. 

2.2 O Camiño de Santiago na imaxe de Galicia 

O Camiño de Santiago é un elemento do patrimonio inmaterial que resulta difícil de catalogar 

dentro do ámbito turístico dada a complexidade que o caracteriza. A experiencia Xacobea ten 

dúas vertentes principais orixinadas polas motivacións dos peregrinos: a relixiosa ou espiritual 

e a turística. A pesar de que nas últimas décadas a motivación turística tende a desprazar á 

motivación relixiosa, Lois-González e Santos (2015) indican que é precisamente a mestura de 

ambas a que orixina o éxito desta ruta. Resulta complicado, xa que logo, analizar a imaxe 

proxectada polo Camiño de Santiago na nosa comunidade dende o punto de vista turístico, 

illando os seus efectos relixiosos. Con todo, a continuación tratarase de facer unha 

aproximación á imaxe proxectada por este atractivo turístico na nosa comunidade. 

En primeiro lugar, e seguindo coa metodoloxía anteriormente utilizada, realizouse unha busca 

na rede utilizando as expresións “Camiño de Santiago” e “Xacobeo”, para identificar as páxinas 

que fan referencia a este recurso e proceder á análise do seu contido. Preséntanse a 

continuación as 5 primeiras páxinas atopadas. 

1.     http://caminodesantiago.consumer.es/. Esta páxina pertence á Fundación Eroski e contén 

información práctica sobre o Camiño, como aplicacións para o móbil, consellos para o 

peregrino, albergues dipoñibles nas distintas variantes e información sobre monumentos 

que se poden atopar nas mesmas. 

2.     http://www.caminodesantiago.gal/es/inicio. A páxina web de Turgalicia adicada á 

promoción do Camiño de Santiago inclúe, ó igual que a anterior, información práctica 

sobre a ruta relacionada cos albergues, aplicacións para o móbil, lugares a visitar, axenda 

de eventos, etc., así como lugares onde comer e visitar unha vez en Santiago de 

Compostela. Ademais, invita ao peregrino a compartir a súa experiencia con amigos e 

outros peregrinos plasmando as súas vivencias durante o Camiño nun libro electrónico. 

3.     http://www.caminosantiago.com/index.php/es/. Esta web, pertencente á “Sociedade de 

Hostelería del Camino de Santiago S.L.” con domicilio en Navarra, ademais de ofrecer 

información práctica para o peregrino, presta especial atención á gastronomía, adicando 

http://caminodesantiago.consumer.es/
http://www.caminodesantiago.gal/es/inicio
http://www.caminosantiago.com/index.php/es/
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unha das entradas do seu menú principal a recoller unha gran cantidade de restaurantes 

que se poden atopar os peregrinos durante o Camiño. 

4.     http://www.santiagoturismo.com/camino-de-santiago. Nesta páxina, que depende do 

municipio compostelano, concretamente da Concellería de Turismo, ofrécese información 

menos práctica que nas páxinas anteriores. Céntrase fundamentalmente no significado e 

na historia do Camiño e en describir, pormenorizadamente, a Catedral así como a cidade. 

5.     http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp. Esta páxina, depende da 

“Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago”. Nela ofrécese 

información relativa á Federación e aos seus servizos así como indicacións para a 

realización do camiño, consellos sobre a vestimenta, material, etc. Ademais, ofrece unha 

gran cantidade de enlaces a outras páxinas relacionadas co Camiño, dende Asociacións, 

Amigos do Camiño, Institucións, nas súas distintas variantes, co obxecto de ofrecer unha 

información detallada ao peregrino. 

Tal e como se acaba de expor, existe unha gran variedade de información acerca do Camiño de 

Santiago, ofrecida dende unha gran diversidade de páxinas web, dende as institucionais ate as 

que xorden de agrupacións e asociacións de amigos do Camiño. 

Con todo, cada vez resulta máis importante para os xestores do destino analizar o tipo de 

información que demandan os turistas, neste caso os peregrinos, co obxecto de ofrecer a 

información máis adecuada en cada caso. Mediante a ferramenta “Google Trends” 

analizáronse as buscas relacionadas coas seguintes palabras clave “Camino de Santiago” e 

“Galicia”. Os temas de busca máis frecuentes fan referencia á propia cidade “Santiago de 

Compostela-City” así como á ruta “Camino de Santiago-Route” e a un dos camiños con máis 

usuarios, o Camiño Francés, “FrenchWay-Location”(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

http://www.santiagoturismo.com/camino-de-santiago
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp
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Figura 3. Búsquedas relacionadas co Camiño de Santiago en Galicia mediante a ferramenta 

Google Trends 

 

 

En canto ao lugar de orixe dos demandantes de información na rede acerca do Camiño de 

Santiago ao seu paso por Galicia destaca España, Irlanda e Uruguay (Figura 4). 

 

Figura 4. Lugar de orixe dos demandantes de información do Camiño de Santiago en Galicia 

mediante a ferramenta Google Trends 
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A partir desta información, os xestores dos destinos poderán tomar as decisións que 

consideren máis oportunas para unha mellor xestión dos recursos asociados con este produto 

turístico. Alén desta ferramenta existen moitas outras que ofrecen información relevante 

acerca do perfil dos demandantes de información online. Con todo, hai que ter en conta a 

rapidez coa que se intercambia información na rede. Así, para que a información que se obtén 

mediante estas ferramentas sexa realmente útil requírese dun seguimento continuo por parte 

das DMOs (Destination Marketing Organizations). 

Da análise realizada sobre a imaxe do destino “Galicia” mediante o “Camiño de Santiago” 

extráese que, independemente da motivación do “peregrino/turista” para a realización do 

Camiño, preténdese “enriquecer” este recurso asociándoo con outro tipo de recursos de 

grande importancia para a comunidade, como é a gastronomía e o patrimonio monumental e 

natural, así como co patrimonio inmaterial ˗festas e acontecementos no camiño˗ tal e como se 

observa nas distintas páxinas web analizadas. 

2.3 Análise da imaxe por xeodestinos 

Alén da imaxe proxectada polo destino nas distintas páxinas webs de Turgalicia, considerouse 

oportuno analizar dita imaxe en función dos 14 “xeodestinos6” que conforman a oferta 

turística de Galicia e que pretenden ser unha ferramenta de promoción e comercialización do 

destino a nivel territorial, baseándose na homoxeneidade dos recursos que comparten áreas 

xeográficas limítrofes, e co obxecto de dar a coñecer Galicia como multidestino (ANEXO I). A 

metodoloxía empregada, detallada con anterioridade, baséase no reconto de palabras clave 

asociadas aos distintos recursos turísticos en cada un dos territorios (Táboa 9) e na posterior 

construción dun mapa de posicionamento˗coas variables “xeodestino” e “recurso turístico”˗, 

mediante a técnica de Análise de Correspondencias, a partir de ditas palabras clave. 

 

 

 

 

                                                           
6
O mapa dos xeodestinos, que son áreas xeográficas limítrofes que comparte unha homoxeneidade territorial 

baseada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais, foi lanzado pola Xunta de Galicia no ano 2011. 
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Táboa 9. Ítems valorados na análise de palabras clave 

- Sol e praia: rías, praia, areal, costa, mar,... 

- Termalismo: termal, poza, balneario, augas mineromedicinais, augas curativas... 

- Natureza e paisaxe: natureza, paisaxe, verde, río, auga, parque natural, Reserva 

Biosfera, serra, lagoa, fervenza, acantilado, cabo, estuario... 

- Histórico-monumental e artístico: ponte, catedral, igrexa, patrimonio, artístico, 

histórico, monumento, casco vello, casco histórico, Praza Maior, escritores, torre 

poetas, santuario, mosteiro, castelo, encaixe, palloza, hórreo, castro.. 

- Camiño de Santiago, Xacobeo, peregrino, albergue, etc. 

- Festas, feiras e acontecementos programados: rutas, festas, feiras, Entroido, 

Carnaval... 

- Gastronomía, tapas, viño, etc. 

- Deportes 

Deste xeito, nunha primeira fase de reconto de palabras clave detectouse a presenza das 

seguintes palabras clave asociadas aos recursos turísticos que conforman os 14 xeodestinos 

(Táboa 10). 
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Táboa 10. Imaxe de Galicia por Xeodestinos (palabras clave) 

RECURSO 

 

 

         WEB  

Rías 

Altas 

Costa 

da 

Morte 

Terras 

de 

Santiago 

Mariña 

Lucense 

Lugo e 

A 

Terra 

Chá 

Ancares 

- 

Courel 

Ribeira 

Sacra 

O 

Ribeiro 

Terras 

de  

Ourense  

e  

Allariz 

Celanova 

- 

Limia 

Verín 

- 

Viana 

Manzaneda 

- 

Trevinca 

Rías 

Baixas 

Deza 

- 

Tabeirós 

Total 

(Filas) 

Sol e praia 6 7  5         5  23 

Termais     1   2 2  2  1  8 

Naturais e 

paisaxísticos  

3 2  7 5 3 3 1 3 1 2 9 1 5 45 

Histórico-

monumentais e 

artísticos 

4 2 8 2 2 3 4 3 5 2 1 1 2 2 41 

Camiño de 

Santiago  

 1 2 1  1         5 
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Táboa 10 (continuación) 

 

 

RECURSO 

 

 

            WEB  

Rías 

Altas 

Costa 

da 

Morte 

Terras 

de 

Santiago 

Mariña 

Lucense 

Lugo e 

A 

Terra 

Chá 

Ancares 

- 

Courel 

Ribeira 

Sacra 

O 

Ribeiro 

Terras 

de  

Ourense  

e  

Allariz 

Celanova 

- 

Limia 

Verín 

- 

Viana 

Manzaneda 

- 

Trevinca 

Rías 

Baixas 

Deza 

- 

Tabeirós 

Total 

(Filas) 

Festas feiras e 

acontecementos 

programados 

1       2  4 4 3  1 15 

Gastronomía   3  1  4 2 1 1 1 1 6  20 

Deporte            2 1  3 

TOTAL 

(Columnas) 

14 12 13 15 9 7 11 10 11 8 10 16 16 8 160 
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Tal e como se desprende do reconto efectuado, os recursos con maior frecuencia de aparición 

son aqueles que fan referencia á natureza e á paisaxe e ó patrimonio Histórico-monumental e 

artístico, cun 29% e un 26%, respectivamente. En terceiro lugar, destaca a gastronomía, cun 

14%, e o sol e Praia, cun 11%. A continuación, detéctase a presenza de festas, feiras e 

acontecementos programados, ligados a varios territorios, cun 10% de frecuencia de aparición 

con respecto ó resto de recursos. Finalmente, atópanse os recursos termais, o Camiño de 

Santiago e o deporte, cunha presenza igual ou inferior ao 5%, sendo estes os recursos menos 

promocionados nos 14 xeodestinos en termos globais (Gráfico 14). 

Gráfico 14. Recursos turísticos destacados nos 14 Xeodestinos (palabras clave) 

 

Porén, existen diferenzas na imaxe proxectada en función do Xeodestino analizado en canto á 

importancia outorgada aos diferentes recursos turísticos dentro dun mesmo xeodestino, así 

como con respecto ao resto dos xeodestinos. Co obxectivo de averiguar cal é a imaxe 

proxectada por cada un destes espazos representáronse os recursos turísticos, por unha 

banda, e os xeodestinos, pola outra, nun mapa perceptual bidimensional mediante a técnica 

de Análise de Correspondencias. Os recursos e palabras clave utilizados correspóndese con 

aqueles que aparecen na Táboa 11. 
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Táboa 11. Imaxe de Galicia por Xeodestinos7 

                                                           
7
 En canto aos recursos turísticos, incluíronse na análiseunicamenteaquelescun número de observacións superior a 10. No que respecta aosXeodestinos, optouse por introducir 

aquelescun número mínimo de observacións superior a 10, ou ben con observacións en alomenoscatro recursos turísticos. 

 

RECURSO 

 

                WEB 

Rías 

Altas 

Costa 

da 

Morte 

Terras 

de 

Santiago 

Mariña 

Lucense 

Ribeira 

Sacra 

O Ribeiro Celanova 

- 

Limia 

Verín 

- 

Viana 

Manzaneda 

- 

Trevinca 

Rías 

Baixas 

Total 

(Filas) 

Sol e praia 6 7  5      5 23 

Naturais e 

paisaxísticos  

3 2  7 3 1 1 2 9 1 45 

Histórico-

monumentais 

4 2 8 2 4 3 2 1 1 2 41 

Festas feiras e 

acontecementos  

1     2 4 4 3  15 

Gastronomía   3  4 2 1 1 1 6 20 

TOTAL 

(Columnas) 

14 11 11 14 11 8 8 8 14 14 144 
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Tal e como se desprende da Figura 5, a imaxe proxectada polos distintos Xeodestinos é moi 

diversa, dada a dispersión existente entre os puntos que representan ás distintas categorías 

das variables analizadas, xeodestinos e recursos turísticos. Ademais, móstrase un 

posicionamento claro nalgúns dos Xeodestinos en relación a algúns recursos. Así, Manzaneda-

Trevinca aparece claramente posicionado como destino de natureza e paisaxístico, a Costa da 

Morte como destino de sol e praia, Verín-Viana seguido de Celanova-Limia como destinos 

asociados a festas, feiras e acontecementos programados e Terras de Santiago como destino 

Histórico-monumental e artístico. En canto á gastronomía, dicir que se trata dun recurso que 

non está fortemente ligado a ningún dos Xeodestinos analizados, se ben, Terras de Santiago e 

a Ribeira Sacra serían dous dos que maior importancia lle outorgan a este recurso, tanto con 

respecto ao resto dos recursos turísticos como dos demais Xeodestinos. Porén, espazos como 

a Mariña Lucense, Rías Altas, O Ribeiro e Rías Baixas non mostran unha asociación forte con 

ningún dos recursos turísticos analizados, polo que a imaxe reflectida por estos Xeodestinos é 

moi xenérica e ligada a varios recursos, o que dificulta o seu posicionamento no mapa dos 

Xeodestinos de Galicia. 

Figura 5. Imaxe turística de Galicia proxectada polos diferentes Xeodestinos 
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3 Imaxe de Galicia no estranxeiro 

Para analizar a imaxe de Galicia no estranxeiro séguense dúas vías. Por unha parte analízase a 

busca a nivel mundial dunha serie de palabras clave extraídas do epígrafe 2.1 a través da 

ferramenta Google Trends. O obxectivo é coñecer os picos de busca no tempo e a procedencia 

de ditas buscas, enumerando así os principais países con interese no destino Galicia. Por outra 

banda solicítase información aos técnicos de turismo das oficinas de Turespaña no estranxeiro, 

indagando así cal é o posicionamento que Galicia ten para os residentes de ditos países. 

3.1 Análise de buscas sobre o destino Galicia 

Previa a análise vía Google Trends, propóñense os termos a examinar froito da análise 

realizada no epígrafe 2.1. (Táboa 12), tanto en español como en inglés, abarcando así unha 

análise máis ampla. Froito do estudo, vanse engadindo termos que aparecen como 

relacionados, con suficiente volume de busca. Analízanse as buscas máis recentes, dende 

xaneiro de 2015 á actualidade.  

Táboa 12. Termos a analizar coa ferramenta Google Trends 

Galicia Playa 
Galicia 

Rías 
Baixas  

Camino de Santiago Gastronomía Galicia 

Naturaleza 
Galicia 

Deporte 
Galicia 

Termalismo Galicia Fiestas 
Galicia 

Catedral 
Galicia 

Cathedral + 
Galicia 

Galicia + 
beach 

Saint 
James 
Way 

Galicia 
+ food 

Galicia + 
nature 

Galicia 
+sport 

Thermal 
+ Galicia 

Galicia + 
party 

 

A ferramenta mostra a popularidade do termo ao longo do tempo pero non valores absolutos, 

senón o número total de buscas dun termo en relación co número total de buscas realizadas 

en Google ao longo do tempo, de aí que non se mostren as frecuencias. 

 

Táboa 13. Buscas por termos 2015-xullo 2016 

Termo Meses 
destacados 

Países 
destacados 

Termos relacionados 
coa busca 

Observacións 

Galicia Agosto 15 
Outubro 15 
Abril 16 
Xuño 16 

1. Argentina 
2. España 
3. Uruguay 
4. Portugal 

Galicia – 
AutonomusCommunity; 
La Voz de Galicia; A 
Coruña city; Vigo city 
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Xullo 16 5. Suíza 
6. México  
7. Venezuela 
8. Colombia 
9. Chile 
10. Brasil 

 

Turismo Galicia Xullo 15 
Agosto 15 

1. España 
2. Argentina 

Turismo de Galicia; 
turismo en Galicia 

 

Playa Galicia Xullo 15 
Xullo 16 

1. España Playa de Galicia;  
playacatedrales; playas 
Galicia; As Catedrais 
Beach. 

Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Galicia beach - - - Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Rías Baixas - 1. España  - Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Camino de 
Santiago 

Agosto 15 
Setembro 15 
Xullo 16 

1. España 
2. Irlanda 
3. Chile 
4. Argentina 
5. Australia 
6. Canadá 
7. México 
8. Colombia 
9. Reino Unido 
10. Estados 

Unidos 

El camino; Santiago de 
Compostela; camino a 
Santiago; camino de 
Compostela; 
Compostela; 
thecamino;  

 

St JamesWay - - - Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Santiago way Maio 15 
 

1. Estados 
Unidos 

Camino de Santigo; St 
James Way 

 

Gastronomía 
Galicia 

   Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Galicia food    Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Marisco Galicia Setembro 15 1. España Marisco de Galicia  

Naturaleza 
Galicia 

   Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Galicia nature    Descartado por 
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falta de volume de 
buscas 

Galicia verde Xuño 15 1. España Faro verde; el faro 
verde; fundación 
Galicia verde 

 

Deporte Galicia    Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Galicia Sport    Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Termalismo 
Galicia 

   Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Galicia Thermal     

Balneario 
Galicia 

Marzo 15 
Xullo 15 
Decembro 
15 
Marzo 16 

1. España Balnearios; balnearios 
Galicia; balnearios de 
Galicia; balneario 
Mondariz; spa Galicia. 

 

Fiesta Galicia Xullo 15 
Agosto 15 
Xullo 16 

1. España 
2. Argentina 

Fiesta en Galicia; fiestas 
Galicia; fiestas de 
Galicia; orquestas 
Galicia 

 

Galicia party    Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Catedral Galicia    Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Cathedral 
Galicia 

   Descartado por 
falta de volume de 
buscas 

Catedral 
Santiago 

Agosto 15 
Marzo 16 

1. Chile* 
2. España 

Catedral de Santiago; 
catedral Santiago 
Compostela; Santiago 
de Compostela 

*Probablemente 
pola busca Santiago 
de Chile. 

Catedral 
Santiago de 
Compostela 

Marzo 15 
 

1. España Catedral de Burgos  

Santiago de 
Compostela 

Xullo 15 1. España 
2. Portugal 
3. Italia 
4. Suíza 

Hotel Compostela; 
camino Santiago; 
tiempo en Santiago  
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5. Irlanda 
6. Argentina 
7. Países Bajos 
8. Bélgica 
9. Chile 
10. Alemania 

Coruña (A 
Coruña) 

Setembro 15 
Abril 16 

1. España 
2. Costa Rica 
3. Uruguay 
4. Ecuador 
5. Perú 
6. Portugal 
7. Colombia 
8. Venezuela 
9. Argentina 
10. México 

A Coruña; la Coruña; 
deportivo coruña;  

 

Vigo Febreiro 16 1. España 
2. Laos 
3. Kenia 
4. Portugal 
5. Noruega 
6. Tailandia 
7. Pakistán 
8. Nigeria 
9. Uruguay 
10. Italia 
 

Vigo Vigo; Celta Vigo; 
Celta; Faro Vigo 

 

Lugo Xuño 15 
Outubro 15 
 

1. España 
2. Puerto Rico 
3. Paraguay 
4. Italia 
5. Costa Rica 
6. Venezuela 
7. República 

Dominicana 
8. México  
9. Colombia 
10. Kenia 

Tiempo Lugo; Hotel 
Lugo 

 

Ourense/Orense Xuño 15 
Xuño 16 

1. España 
2. Portugal 
3. Argentina 

Tiempo Ourense; 
termas Ourense 

 

Pontevedra Agosto 15 
Decembro 
15 

1. España 
2. Portugal  
3. Argentina 
4. Colombia 
5. Francia  
6. México 
7. Reino Unido 
8. Alemania 

Vigo; Vigo Pontevedra; 
tiempo; diario 
Pontevedra 
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9. Estados 
Unidos 

 

Tras o estudo dos termos propostos a través da ferramenta Google Trends, así como outros 

termos engadidos froito dos termos relacionados atopados, conclúese que as principais buscas 

vinculadas a Galicia a nivel mundial son o propio termo Galicia, o Camiño de Santiago, a capital 

da comunidade, Santiago de Compostela, as capitais de provincia e Vigo, cidade destacada da 

comunidade. En canto aos países que maior buscas realizan de Galicia, no Gráfico 15 analízase 

o volume en cada unha das buscas realizadas, mostrándose o seu peso no gráfico. O 67% das 

buscas proceden de España, polo que se analiza a busca no estranxeiro descartando España, 

coñecendo así de modo detallado a busca nese 33% restante. Destacan as pesquisas en 

Argentina, Portugal, Puerto Rico, Italia, Paraguay e Laos. 
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Gráfico 15. Buscas sobre Galicia por países estranxeiros 2015-xullo 2016 (%) 

 

3.2 Opinión das oficinas de Turespaña no estranxeiro 

Co fin de coñecer máis sobre a imaxe de Galicia transmitida no estranxeiro, contactouse con 8 

oficinas de Turespaña: Copenhague (Dinamarca), Viena (Austria), Lisboa (Portugal), París 

(Francia), Tokyo (Japón), Chicago (EEUU), La Haya (Países Bajos) e São Paulo (Brasil), tendo así 

representatividade de tres continentes diferentes. 

A porcentaxe de individuos que acoden a estas oficinas solicitando información de Galicia 

oscila entre o 5% e o 35%, sendo a media dun 20% aproximadamente. A información solicitada 
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é principalmente o Camiño de Santiago, destacando sobre todo o demais, seguida de 

patrimonio histórico monumental e gastronomía. 

Estas oficinas dispoñen de información de Galicia para entregar, principalmente folletos, guías 

e mapas en formato papel, así como links con acceso a información en dixital. 

A motivación para visitar Galicia céntrase en vacacións, aínda que tamén hai quen a visita por 

motivos de estudos, traballo ou visita de familiares e amigos (Gráfico 16). 

Gráfico 16. Motivación para visitar Galicia dende o estranxeiro (sendo o 5 a puntuación máis 

alta) 

 

En canto ao coñecemento previo de Galicia, dos que visitan as oficinas, a resposta máis 

habitual é que bastantes xa o coñecen. E no que pensan ao falarlles de Galicia, destaca de 

novo o Camiño de Santiago, seguido da gastronomía, cultura e praias, sendo este o 

posicionamento existente no estranxeiro.   

4 Posicionamento actual de Galicia como destino 
turístico 

Neste epígrafe analizarase cal é o posicionamento de Galicia respecto aos principais destinos 

competidores. En primeiro lugar, dos epígrafes 3 e 4 recóllese o posicionamiento de Galicia, 

tanto o transmitido, como o percibido polos potenciais turistas. 

O posicionamiento de Galicia, resúmese en: 

- Tras unha busca do destino Galicia no buscador google.es (orixe España) e a análise 

das primeiras saídas no mesmo: máis do 65% da imaxe transmitida vía imaxes e 

termos usados nas webs, céntrase na historia e monumentos, natureza e praias 

(68,5%). Ten especial mención o Camiño de Santiago, que ademais de pertencer e 

estar vinculado a varios dos grupos analizados (historia e arte, natureza e paisaxe...) 
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mostra unha destacada presenza como reclamo turístico da comunidade de xeito 

independente (imaxes propias e repetición do termo nas webs). 

Táboa 14: Posicionamento transmitido de Galicia 

Tipo de 

turismo/recursos 

% análise 

termos 

% análise 

imaxes 

% do posicionamento 

(media análise termos e 

imaxes) 

Historia, monumentos e 

arte  

26 30 28 

Natureza e paisaxe  
15 23 19 

Praias  
14 29 21,5 

Gastronomía  
13 3 8 

Deporte  
11 4 7,5 

Termalismo  
9 6 7,5 

Festas, feiras  
6 1 3,5 

Camiño de Santiago 
6 4 5 

 

- A nivel internacional: vía a ferramenta Google Trends, os principais países que realizan 

buscas vinculadas con Galicia son Argentina, Portugal, Puerto Rico, Italia, Paraguay e 

Laos. E as palabras vinculadas ao termo Galicia ou turismo de Galicia son o Camiño de 

Santiago e derivados (Camiño Santiago, o camiño, Camiño Compostela...), a cidade de 

Santiago de Compostela e derivados (catedral de Santiago), praias e derivados (entre 

elas especialmente a praia das Catedrais), Galicia verde e a gastronomía (marisco). 

Tamén a nivel internacional, vía a información solicitada ás oficinas de Turespaña no 

estranxeiro, os residentes doutros países que preguntan por Galicia nestas oficinas, 

pensan nos termos Camiño de Santiago, gastronomía, cultura e praias (por esa orde) 

como os vinculados ao destino Galicia. 
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4.1 Posicionamento de Galicia respecto aos competidores 

Ao falar de competidores, pénsase en destinos turísticos con características semellantes ao 

galego, facendo así que no proceso de decisión de compra dun consumidor, estes destinos se 

atopen entre as posibles alternativas a valorar.  

No caso do turismo interno, remitímonos ao último informe anual de movementos turísticos 

dos españois de Familitur (Instituto de Turismo de España, 2012), simplemente para tomar 

como referente o reparto xeográfico que se usa no mesmo para a análise competitiva dos 

destinos nacionais. Así, o territorio español divídese en catro áreas: 

o Litoral mediterráneo: Cataluña, Comunidade Valenciana, Murcia e Andalucía. 

o Costa Verde: Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco. 

o Arquipélagos: Baleares e Canarias. 

o Interior peninsular: Madrid, Castela e León, Castela e A Mancha, Aragón, 

Navarra, A Rioxa e Extremadura.  

Por tanto, os competidores directos de Galicia son os incluídos na Costa Verde: Asturias, 

Cantabria e País Vasco, posicionamento que se analizará no epígrafe 4.1.1. 

No caso internacional, partimos dos principais países estranxeiros que visitan Galicia, para a 

continuación analizar que outros países visitan, coñecendo así as alternativas. 

Segundo datos de 2013, despois de España, o segundo país de procedencia dos turistas e 

viaxeiros foi Alemania, seguido de Italia, Portugal, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Reino 

Unido, Canadá e Australia (Hosteltur, 2014). Segundo datos publicados por Frontur (2015), o 

42,6 % dos turistas estranxeiros que chegaron a Galicia en maio de 2015 foron portugueses. Ao 

mercado luso séguenlle por importancia Francia (19,6 %) e Reino Unido (8,1 %). O maior 

incremento produciuse precisamente cos turistas portugueses, que foron un 21 % máis que en 

maio do 2014. Por tanto Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia e Estados Unidos son 

os principais países emisores de turismo en Galicia. Na Táboa x analízase a que outros países 

viaxan os residentes de ditos países, coñecendo así cal é a competencia indirecta de Galicia. 

Da Táboa 15 extráese que Francia, Italia e Reino Unido atópanse entre os principais 

competidores a nivel internacional, e Portugal como competidor para turistas do resto de 

España. 
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Táboa 15. Principais países emisores dos países emisores de turismo en Galicia 

País emisor País destino 1 País destino 2 País destino 3 

España Francia Italia  Portugal 

Portugal España Francia Reino Unido 

Francia España Italia Reino Unido 

Reino Unido España Francia Estados Unidos 

Alemania España Italia Turquía 

Italia España Francia Alemania 

Estados Unidos México Canadá Europa* 

*No caso de Estados Unidos a Europa representan aproximadamente o 16%, 
sendo dentro de Europa Reino Unido, Francia, Italia e Alemania os principais 

competidores de España.  

Fonte: Fichas executivas de mercados emisores de Turespaña (2016) e Estudo AIMC marcas 

(2015) 

4.1.1 Posicionamentodos principais competidores nacionais 

Como xa se adiantou, estudarase o posicionamento de Asturias, Cantabria e País Vasco, a 

denominada costa verde española, xunto con Galicia. Para elo lévase a cabo unha análise de 

contido das webs de turismo oficial (da súa páxina de inicio), a través da presenza de palabras 

clave e imaxes. A análise realizarase cos mesmos tipos de turismo/recursos que se usaron no 

caso de Galicia, exceptuando o termalismo por non estar presente en ningunha das páxinas 

iniciais das webs estudadas. Nas táboas 16, 17 e 18 realízase dita análise. 

Táboa 16. Posicionamento de Asturias 

WEB https://www.turismoasturias.es/ 

Tipo de 

turismo/recursos 

frecuencia 

termos 

frecuencia 

imaxes 

Total % do 

posicionamento 

(media análise 

termos e 

imaxes) 

Historia, 
5 3 8 15,4 
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monumentos e arte  

Natureza e paisaxe  
10 5 15 

28,8 

Praias  
5 2 7 

13,5 

Gastronomía  
6 2 8 

15,4 

Deporte  
6 1 7 

13,5 

Festas, feiras  
3 1 4 

7,7 

Camiño de Santiago 
2 1 3 

5,8 

 

Táboa 17. Posicionamento de Cantabria 

WEB http://www.turismoencantabria.com 

Tipo de 

turismo/recursos 

frecuencia 

termos 

frecuencia 

imaxes 

Total % do 

posicionamento 

(media análise 

termos e 

imaxes) 

Historia, 

monumentos e arte  

5 2 7 

22,6 

Natureza e paisaxe  
6 3 9 

29,0 

Praias  
2 2 4 

12,9 

Gastronomía  
2 - 2 

6,5 

Deporte  
4 2 6 

19,4 

Festas, feiras  
2 1 3 

9,7 

Camiño de Santiago 
- - - 

0,0 

 



 

 

 
48 

Táboa 18. Posicionamento de País Vasco 

WEB http://turismo.euskadi.eus/es/ 

Tipo de 

turismo/recursos 

frecuencia 

termos 

frecuencia 

imaxes 

Total % do 

posicionamento 

(media análise 

termos e 

imaxes) 

Historia, 

monumentos e arte  

3 6 9 

23,7 

Natureza e paisaxe  
4 5 9 

23,7 

Praias  
2 2 4 

10,5 

Gastronomía  
5 0 5 

13,2 

Deporte  
6 1 7 

18,4 

Festas, feiras  
1 0 1 

2,6 

Camiño de Santiago 
2 1 3 

7,9 

 

De dita análise, extráese que no caso de Asturias, o seu posicionamento xira entorno a 

natureza e paisaxe principalmente, destacando sobre o resto. En segundo lugar apostan pola 

historia e monumentos e a gastronomía, e finalmente polas praias e o deporte. Os casos de 

Cantabria e País Vasco son máis similares, natureza e paisaxe, con maior peso en Cantabria, e 

historia, arte e monumentos. Como terceiro reclamo turístico o deporte e turismo de 

aventura. 

Estamos por tanto ante un posicionamento moi semellante ao destino galego, que tamén 

aposta pola historia, monumentos e arte como principal imaxe. Sen embargo, no caso de 

Galicia, en segundo lugar aparecen as praias, menos destacadas nos competidores (en terceiro 

ou cuarto lugar). A continuación a natureza, pola que Asturias aposta en primeiro lugar, xa no 

seu propio eslogan “Asturias, paraíso natural”. No caso de Galicia o resto de recursos contan 

cunha proxección similar, pero como elementos diferenciadores aparecen o termalismo, ao 



 

 

 
49 

mesmo nivel que o deporte e a gastronomía, e non presente nos destinos competidores; e o 

Camiño de Santiago, tamén usado na imaxe de Asturias pero con menor peso. 

De modo máis visual pódese ver esta comparativa no Gráfico 17, observando o peso que cada 

unha das comunidades analizadas lle da aos recursos turísticos no posicionamento buscado. 

Gráfico 17. Comparativa posicionamento País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia 

 

4.1.2 Posicionamento dos principais competidores internacionais 

A nivel internacional analízase Portugal, país competidor especialmente fronte ao resto de 

comunidades españolas, Francia, Italia e Reino Unido. Lévase a cabo tamén unha análise de 

contido das webs de turismo oficial (da súa páxina de inicio), a través da presenza de palabras 

clave e imaxes. A análise realizarase cos mesmos tipos de turismo/recursos que se usaron no 

caso de Galicia, engadindo “as compras” no caso de Reino Unido, por aparecer directamente 

na páxina de inicio. 

Táboa 19. Posicionamento de Portugal 

WEB https://www.visitportugal.com/es 

Tipo de 

turismo/recursos 

frecuencia 

termos 

frecuencia 

imaxes 

Total % do 

posicionamento 

(media análise 

termos e 

0 5 10 15 20 25 30 35

Historia, monumentos e arte

Natureza e paisaxe

Praias

Gastronomía

Deporte

Termalismo

Festas, feiras

Camiño de Santiago

País Vasco Cantabria Asturias Galicia
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imaxes) 

Historia, 

monumentos e arte  

7 3 10 

22,7 

Natureza e paisaxe  
7 3 10 

22,7 

Praias  
4 2 6 

13,6 

Gastronomía  
3 0 3 

6,8 

Deporte  
10 2 12 

27,3 

Festas, feiras  
1 1 2 

4,5 

Camiño de Santiago 
0 0 0 

0,0 

Termalismo 
1 0 1 

2,3 

 

Táboa 20. Posicionamento de Francia 

WEB http://www.tourisme.fr/ 

Tipo de 

turismo/recursos 

frecuencia 

termos 

frecuencia 

imaxes 

Total % do 

posicionamento 

(media análise 

termos e 

imaxes) 

Historia, 

monumentos e arte  

0 11 11 

32,4 

Natureza e paisaxe  
1 6 7 

20,6 

Praias  
1 9 10 

29,4 

Gastronomía  
0 0 0 

0,0 

Deporte  
1 4 5 

14,7 

Festas, feiras  
0 1 1 

2,9 
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Camiño de Santiago 
0 0 0 

0,0 

 

Táboa 21. Posicionamento de Italia 

WEB http://www.italia.it/es/home.html 

Tipo de 

turismo/recursos 

frecuencia 

termos 

frecuencia 

imaxes 

Total % do 

posicionamento 

(media análise 

termos e 

imaxes) 

Historia, 

monumentos e arte  

19 10 29 

55,8 

Natureza e paisaxe  
10 4 14 

26,9 

Praias  
1 1 2 

3,8 

Gastronomía  
1 0 1 

1,9 

Deporte  
2 0 2 

3,8 

Festas, feiras  
0 0 0 

0,0 

Camiño de Santiago 
2 2 4 

7,7 

 

Táboa 22. Posicionamento de Reino Unido 

WEB https://www.visitbritain.com/es/es 

Tipo de 

turismo/recursos 

frecuencia 

termos 

frecuencia 

imaxes 

Total % do 

posicionamento 

(media análise 

termos e 

imaxes) 

Historia, 

monumentos e arte  

5 23 28 

51,9 

Natureza e paisaxe  
1 8 9 

16,7 
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Praias  
0 2 2 

3,7 

Gastronomía  
2 3 5 

9,3 

Deporte  
1 1 2 

3,7 

Festas, feiras  
3 3 6 

11,1 

Camiño de Santiago 
0 0 0 

0,0 

Compras 
1 1 2 

3,7 

No caso da comparativa internacional, atópanse dúas estratexias de posicionamento 

diferenciadas. Por una banda Portugal e Francia, que seguen a liña de Galicia, mostrando como 

parte do seu posicionamento varias tipoloxías turísticas: Portugal aposta tanto polo deporte, 

como a historia, arte e monumentos e a natureza; e Francia pola historia, arte e monumentos, 

praias e natureza e paisaxe. Nembargantes Reino Unido e Italia mostran un posicionamiento 

máis centrado nun so tipo de turismo, no que concentran máis do 50% da imaxe transmitida a 

través da súa web oficial: a historia, arte e monumentos. No caso de Italia a natureza atópase 

en segundo lugar, pero moi por detrás (26,9%) e no de Reino Unido o resto de tipoloxías 

repártense en dous bloques cunha presenza moito menor respecto ao principal: natureza e 

paisaxe xunto con festas e gastronomía (16,7, 11 e 9,3% respectivamente) e de modo moi 

minoritario praias, deporte e compras (aínda que é o primeiro destino dos analizados que 

inclúe as compras como parte da súa imaxe). 

Polo tanto aquí si que se atopan diferenzas significativas respecto a Galicia, especialmente con 

Reino Unido e Italia, onde recursos que para Galicia forman parte da súa imaxe, como as 

praias, nestes países apenas teñen presenza. 

5 Comercialización do destino turístico Galicia 

Ao falar de comercialización turística faise referencia ás accións levadas a cabo polas empresas 

e intermediarios turísticos para conducir á demanda ao proceso de adquisición de bens e 

servizos que a actividade turística lle ofrece (Figuerola, 1995). Partindo desta definición, é 

clave a actividade levada a cabo por empresas e intermediarios do sector turístico que fan  

chegar ao consumidor produtos e paquetes turísticos do territorio galego.  
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Neste epígrafe vanse analizar cales son os principais paquetes turísticos ofertados a través dos 

organismos de promoción turística de Galicia (Turgalicia) e España (Turespaña), aos que 

calquera potencial turista pode acudir previa viaxe ao destino Galicia. 

5.1 Paquetes turísticos galegos en Turgalicia 

No caso da web de Turgalicia nos principais menús da web inicial aparece información de 

Galicia, destinos e recursos (cidades, xeodestinos, ríos e praias, espazos naturais...), 

experiencias (bosques de Galicia, Camiño de Santiago, mananciais) e un cuarto menú 

denominado “Propoñémosche estes plans...”. É precisamente neste menú no que aparecen 

paquetes turísticos de Galicia, cun prezo fixado (dende) e o nome da axencia de viaxe ou 

intermediario que o oferta con tales condicións. O usuario a través da propia web pode ver as 

actividades que inclúe o paquete ou ruta, facer unha consulta ao respecto e incluso proceder á 

reserva (Figura 6). 

O total de produtos ofertados é de 19, repartidos entre dúas axencias de viaxe: Viajes Paco 

S.A. (cunha oferta de 10 produtos) e Viajes Viloria, S.A. (con 9 produtos). 

Figura 6. Exemplo de produto/paquete turístico ofertado a través da web de Turgalicia 

 

Fonte: turgalicia.gal 

Na propia web tamén aparecen produtos asociados aos trens, así como os prezos, mais a 

reserva tense que realizar vía Renfe, aparecendo o link que desvía ao usuario á web 

www.renfe.es, ou no caso do tren turístico dos balnearios, a www.trenbalnearios.com 

(iniciativa promovida pola Deputación Provincial de Ourense). No caso destes produtos, a 

proposta inclúe 11 alternativas: 

http://www.renfe.com/trenesturisticos/otros-trenes-galicia-itinerarios.html
http://www.trenbalnearios.com/
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- Galicia RailPass. Uso dos trens de servizo rexional, descontos para familias numerosas, 

entradas a museos... 

- Ruta polos pazos e xardíns históricos. Tres impresionantes xardíns impregnados de 

romanticismo e historia. 

- Ruta dos faros. Polo norte do norte. 

- Viño das Rías Baixas. 

- Viño O Ribeiro-Rías Baixas.  

- Viño Ribeira Sacra. 

- Viño Monterrei. 

- Lamprea e do viño do Condado do Tea. 

- Termal e do camiño do norte. 

- Balnearios. 

- Peregrino. 

Exceptuando o tren dos balnearios, cuxo prezo hai que consultar na propia web, o resto teñen 

fixado o de 40 euros (20 euros nenos), con descontos do 15% para grupos de máis de 10 

adultos. Este produto depende totalmente dos percorridos das vías e integra temáticas que se 

ofertan tamén de modo independente en Galicia (epígrafe 6.1.1.) como pode ser o viño e as 

DOs, a zona norte de Galicia, o Camiño de Santiago  ou a natureza. 

Figura 7. Exemplo ruta a través de tren. Tren Balnearios 

 

Fonte: http://benourense.depourense.es/trenbalnearios/index.php/inicio-tren 

 

http://benourense.depourense.es/trenbalnearios/index.php/inicio-tren
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5.1.1 Clasificación por tipoloxías turísticas 

No que respecta á tipoloxía destes produtos, a propia web clasifícaos ben por temática, ben 

por experiencia. No caso de temática son 6 as opcións de busca: 

- Actividades ao aire libre: 11 propostas 

- Arte e cultura: 7 propostas 

- Cidades: 3 propostas 

- Circuítos: 6 propostas 

- Gastronomía: 7 propostas 

- Natureza: 12 propostas 

Varios dos produtos ofertados englóbanse en diferentes epígrafes. Por exemplo “Ribeira Sacra: 

entre mosteiros, castelos...” pode atoparse en tres tipos, ao aire libre, arte e cultura, e 

natureza (Táboa 23). Exceptuando catro dos produtos, Santiago gastronómico, Camiño 

portugués, Vilas mariñeiras e Rías Baixas, os 15 restantes aparecen nos epígrafes Aire Libre (11 

do total) e Natureza (12 de total), representando o maior peso da oferta galega a través deste 

portal. Conclúese con que a natureza é un recurso destacado do destino galego, e así se reflexa 

na comercialización ofertada a través do propio portal turístico da comunidade. 
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Táboa 23. Tipoloxías turísticas dos paquetes ofertados a través de Turgalicia 

Paquete Aire libre Arte e 
cultura 

Cidades Circuítos Gastronomía Natureza 

Pedras sagradas 
Costa da Morte 

      

Ribeira Sacra       

Ata Bares non te 
pares 

      

En tren polo Norte 
do Norte 

      

De Romería a San 
Andrés 

      

Santuarios do 
Océano Atlántico 

      

Fragas do Eume       

Entre osos, trasnos 
e castañas 

      

Gran tour por 
Galicia 

      

Galicia é única       

Ruta da Camelia II       

Ruta da Camelia I       

De viños pola Vía 
da Prata 

      

Santiago 
gastronómico 

      

Tour polas DO       

Camiño portugués       

Vilas mariñeiras 
Muros-Fisterra-
Muxía 
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Rías Baixas       

Camiño a Fisterra 
en Bicicleta 

      

 

No caso da clasificación por experiencias o reparto é máis equitativo. Son un total de 11 

experiencias propostas nas que se ofertan dende 1 a 4 produtos, sendo 4 o máximo no caso do 

Camiño de Santiago. Séguelle Paseando por Galicia, Santuarios Máxicos e Lugares Únicos, con 

3 cada un. O resto ofertan 2 (Turismo mariñeiro; ruta da Camelia; bosques de Galicia; faros e 

praias salvaxes e patrimonio oculto) excepto Mananciais de Galicia e Rutas turísticas que 

ofertan 1. Cada un dos 19 produtos inclúese en algunha das 11 experiencias de modo único ou 

en 2 delas, exceptuando o da Ribeira Sacra que aparece en 3, no de Patrimonio Oculto, 

Santuarios máxicos e Lugares únicos. Os produtos que aparecen en dúas son viños pola Vía da 

Prata no Camiño de Santiago e paseando entre viñedos; Santiago gastronómico tamén no 

Camiño de Santiago e paseando entre viñedos; Rías Baixas en mananciais de Galicia e turismo 

mariñeiro e Fragas do Eume en rutas turísticas e Bosques de Galicia. 

Neste caso a experiencia que conta con máis produtos é o Camiño de Santiago, recurso 

turístico destacado de Galicia e cun importante peso dentro da imaxe proxectada de Galicia. 

No que respecta ás experiencias, neste caso o recurso máis destacado xa que aparece no 

maior número é a Ribeira Sacra, destino galego con riqueza natural, enoturística e patrimonial, 

de aí que se inclúa en varias das propostas. 

5.1.2 Clasificación por destinos 

Analízase neste epígrafe o reparto que a oferta turística a través do portal de turismo de 

Galicia ten ao longo do territorio galego. Para elo compróbanse as provincias asociadas a cada 

unha das 19 propostas. Dúas das propostas desenvólvense por todo o territorio, abarcando as 

4 provincias: Galicia é única e Gran Tour por Galicia. A provincia que conta con maior número 

de produtos é A Coruña, con 14. A cidade de Santiago aparece en 8 das propostas, e a zona das 

rías altas entre cabo Ortegal e Estaca de Bares aparece en 6.  A provincia de Lugo tan so está 

presente en 4, 2 correspondentes os globais de Galicia. Ourense conta cun máis, 5, 2 os 

globais. No caso do tour polas DO galegas, a provincia de Ourense presenta a maior parte do 

percorrido, por concentrarse 4 das DOs. Pontevedra é a segunda provincia con máis opcións 
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asociadas, 7. Débense as dúas rutas da Camelia, o tour polas DO, por pertencer unha a esta 

provincia, Camiño Portugués e o propio das Rías Baixas (ademais dos dous globais). 

Táboa 24. Paquetes turísticos ofertado por Turgalicia por destinos 

Paquete A 
Coruña 

Lugo  Ourense  Pontevedra Zona Prezo  

 Dende € 

Días 

Pedras 
sagradas Costa 
da Morte 

    

 

Consultar 2 

Ribeira Sacra     

 

119 3 

Ata Bares non 
te pares 

    

 

49 2 

En tren polo 
Norte do Norte 

    

 

99 2 

De Romería a 
San Andrés 

    

 

95 2 

Santuarios do 
Océano 
Atlántico 

    

 

95 2 

Fragas do 
Eume 

    

 

52 2 

Entre osos, 
trasnos e 
castañas 

    

 

120 3 



 

 

 
59 

Gran tour por 
Galicia 

    

 

385 8 

Galicia é única     

 

299 6 

Ruta da 
Camelia II 

    

 

595 4 

Ruta da 
Camelia I 

    

 

530 4 

De viños pola 
Vía da Prata 

    

 

670 6 

Santiago 
gastronómico 

    

 

199 3 

Tour polas DO     

 

1975 9 

Camiño 
portugués 

    

 

448 7 
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Vilas 
mariñeiras 
Muros-
Fisterra-Muxía 

    

 

40 1 

Rías Baixas     

 

45 1 

Camiño a 
Fisterra en 
Bicicleta 

    

 

270 4 

5.2 Paquetes turísticos galegos en Turespaña 

Na web de turespaña tamén se poden adquirir experiencias turísticas en Galicia. Neste caso o 

consumidor ten que seleccionar a provincia e aparece a oferta de cada unha segmentada por 

tipos de turismo (epígrafe 6.2.1.). O rango de prezos é moi variado, xa que estamos falando de 

máis de 500 produtos ou paquetes, dende obradoiros prácticos de repostería galega por 35 

euros a tours polas DO ou polo camiño de Santiago de máis de 2.000 euros por persoa (7-8 

noites). 

5.2.1 Clasificación por tipoloxías turísticas 

As experiencias clasifícanse en 8 tipoloxías (Gráfico 18) dividíndose estas á vez en produtos, 

como o caso de circuítos e visitas que se divide na natureza ou urbanos. A tipoloxía 

predominante é precisamente esta, os circuítos e visitas (162), dos cales alo menos 147 teñen 

unha parte que se desenvolve na natureza. Séguenlle moi igualados a cultura e tradicións (103) 

e a natureza (101). No caso de cultura e tradición ten un peso moi significativo o Camiño de 

Santiago, con 85 produtos que dalgún xeito se vinculan ao mesmo. Na natureza o produto con 

maior frecuencia é o sendeirismo (78), incluído neste epígrafe en vez de deportes e aventuras 

(41). A gastronomía atópase no quinto lugar, con 38 experiencias e 22 propostas enoturísticas. 

Finalmente náutica, saúde e beleza e o que na web denominan España Premium (como por 

exemplo a alta cociña, amosa valores inferiores a 20. 
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Gráfico 18. Tipoloxías dos produtos ofertados en Turespaña 

 

5.2.2 Clasificación por destinos 

Se analizamos as experiencias propostas en Turespaña por provincias, atopámonos que é a 

Coruña a provincia que ten máis experiencias vinculadas, o que é de esperar sabendo que un 

dos produtos destacados é o Camiño de Santigo, cuxa etapa final desemboca en Santiago, 

proveña do camiño que proveña (Gráfico 19). Ao igual que no caso galego, destacan circuítos e 

visitas, cultura e tradicións (44 produtos vinculados ao Camiño de Santiago) e natureza, con 38 

rutas de sendeirismo que pasan pola provincia. 

Pontevedra e Lugo teñen unha oferta moi igualada (21 e 28% respectivamente). En Lugo 

chaman a atención de novo os tres tipos xa citados na Coruña, circuítos e visitas, cultura e 

tradicións e natureza, pero no caso de Pontevedra é especialmente circuítos e visitas o que 

mostra unha frecuencia máis alta con diferenza (30) fronte os dous seguintes, natureza con 14 

e deportes e aventura con 12, quedando cultura e tradicións nun cuarto lugar con 10. 

A provincia de Ourense é a que menos opcións presenta a través deste portal con diferenza, 

un modesto 7% que se corresponde cun total de 35 experiencias. Nelas os circuítos e visitas na 

natureza presentan o maior número, 10. 

Gráfico 19. Experiencias de Galicia ofertadas en Turespaña por provincias (%) 

 

-50 0 50 100 150 200

Circuítos e visitas: 162 Cultura e tradicións: 103
Gastronomía: 38 Náutica: 19
Deportes e aventura: 41 Natureza: 101
Saúde e beleza: 14 España Premium: 6
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Táboa 25. Tipos de turismo e produtos ofertados por provincias 

A Coruña  Nº 

Circuítos e visitas 

Total 72 

Na natureza 66 

Urbanos 12 

Deportes e aventura 

Total 17 

BTT 1 

Cicloturismo 9 

Golf 1 

Surf e derivados 1 

Multiaventura 2 

Piragüismo e kayak 2 

Turismo ecuestre 1 

Cultura e tradicións 

Total 55 

Camiño de Santiago  44 

Aprender español 3 

Natureza 

Total 47 

Agroturismo 1 

Ecoturismo 5 

Observar flora e fauna 2 

Sendeirismo 38 

Gastronomía 

Total 12 

Cursos de cociña 7 

Enoturismo 1 

Mercados tradicionais 
e gastronómicos 

1 

Tapas 1 

Saúde e beleza 

Total 3 

Balnearios  2 

Náutica 

Total 4 
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España Premium 

Total 3 

  

Lugo  

Circuítos e visitas 

Total 48 

Na natureza 45 

Urbanos 87 

Deportes e aventura 

Total 8 

Cicloturismo 7 

Multiaventura 1 

Cultura e tradicións 

Total 37 

Camiño de Santiago  32 

Aprender español 3 

Natureza 

Total 32 

Agroturismo 2 

Ecoturismo 4 

Observar flora e fauna 1 

Sendeirismo 25 

Gastronomía 

Total 5 

Enoturismo 3 

Saúde e beleza 

Total 3 

Balnearios  2 

España Premium 

Total 2 

  

Ourense 

Circuítos e visitas 

Total 12 

Na natureza 10 

Urbanos 5 

Deportes e aventura 

Total 4 

Cicloturismo 1 

Multiaventura 2 

Turismo ecuestre 1 

Cultura e tradicións 

Total 1 
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Natureza 

Total 8 

Ecoturismo 1 

Sendeirismo 6 

Gastronomía 

Total 5 

Enoturismo 4 

Saúde e beleza 

Total 4 

Balnearios  2 

Náutica 

Total 1 

  

Pontevedra 

Circuítos e visitas 

Total 30 

Na natureza 26 

Urbanos 9 

Deportes e aventura 

Total 12 

Buceo 2 

Cicloturismo 2 

Golf 2 

Multiaventura 2 

Piragüismo e kayak 6 

Cultura e tradicións 

Total 10 

Camiño de Santiago  9 

Natureza 

Total 14 

Ecoturismo 3 

Observar flora e fauna 1 

Sendeirismo 9 

Gastronomía 

Total 16 

Enoturismo 10 

Saúde e beleza 

Total 4 

Balnearios  2 

Náutica 

Total 14 
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España Premium  

Total 1 

Alta cociña 1 

6 Promoción do destino turístico Galicia 

6.1 Actual estratexia comunicativa de Galicia. Análise de 
ferramentas publicitarias 

Analízase neste epígrafe cal é a actual estratexia comunicativa seguida por Galicia, co 

obxectivo de seguir traballando nas liñas estratéxicas ao respecto. Para elo analízanse as 

diferentes ferramentas comunicativas das que Galicia fai un uso activo, facendo especial 

fincapé na publicidade, ferramenta máis desenvolvida (Táboa 26). 

Adiántase que entre as ferramentas de comunicación utilizadas por Turgalicia para a 

promoción do destino destacan, fundamentalmente, os spots publicitarios en televisión, a 

publicidade exterior nos trens turísticos que realizan varias rutas pola comunidade ao longo do 

ano, os folletos turísticos, tanto nas Oficinas de Turismo como colgados na páxina web e, 

finalmente, as redes sociais. Ademais de todo isto, o organismo autonómico participa en 

diversas feiras do sector, tanto nacionais como internacionais, co obxecto de establecer 

relacións con potenciais clientes ademais de promocionar o destino. Preséntanse a 

continuación estas ferramentas máis polo miúdo (Táboa 26). 

Táboa 26. Ferramentas comunicativas usadas actualmente por Galicia 

1. 1. PRENSA 

Descriptor: cada un dos diferentes xornais, diarios e revistas existentes. 
Actividades:  

 Anuncios comerciais ou de marca 

 Encartes (folletos redactados pola empresa contratante que se sitúan nunha 
publicación) 
 

2. RADIO 

Descriptor: Cada unha das diferentes emisoras existentes. 
Actividades:  

 Cuñas: a actual campaña de “Quero Galicia” escóitase en diferentes emisoras de 
radio. 

3. 3. TELEVISIÓN 

Descriptor: cada un dos canais existentes.  
Actividades: 

 Spots (películas de corta duración): O organismo realiza promoción en televisión 
mediante a inserción de spots tanto temáticos –centrados nalgún dos recursos 
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turísticos máis promocionados como o turismo de saúde, o viño, a ruta das Camelias, 
etc. 

 Spots xenéricos, como o recente “Quero verán. Quero Galicia” (2016), “Galicia el 
buencamino” (2014), “Galicia, que no te lo cuenten” (2013), “Ven, siéntela” (2010), 
“Galicia, destino atlántico” (2008) 

 Aparición en spots publicitarios, por exemplo Volta ciclista a España (2016): Ourense 
termal-Madrid. 

 Patrocinio de programas 

 Productplacement (incluír o produto ou marca que se quere vender nalgún produto 
audiovisual). Aparición de Galicia en series, programas de televisión... Exemplo: 
aparición de diversos escenarios de Galicia no videoclip de Enrique Iglesias “Noche y 
de día” (2015).  

 

 

 
4. 4. PUBLICIDADE EXTERIOR 

Descriptor: vallas, cabinas telefónicas, marquesinas, transporte público...  
Actividades: textos, fotografías. 

 O ente conta con publicidade exterior nos trens turísticos de Galicia “Galicia a todo 
tren. Allbytrain”, que realizan dende Rutas dos viños até a Ruta Termal do Camiño do 
Norte a Santiago, entre outras, en diferentes épocas do ano.  

 Actualmente conta cun convenio con ADIF para facer publicidade nos reposacabezas 
dos trens de toda España do programa de termalismo senior da provincia de Ourense. 

 Tamén está presente publicidade de Galicia na parte traseira de autobuses urbanos 
de Galicia. 

 Vallas publicitarias, por exemplo de produtos gastronómicos de Galicia. 
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5. 5. PUBLICIDADE NO LUGAR DE VENDA 

Descriptor: cada un dos diferentes lugares de venda. 
Actividades:  

 Folletos: folletos de diferente temática nas Oficinas de Turismo de Galicia espalladas 
pola comunidade autónoma promocionándose o destino, así como en oficinas de 
Turespaña no estranxeiro. Tamén en minoristas e intermediarios. Bosques de Galicia, 
Camiño de Santiago, Faros e praias salvaxes, Mananciais de Galicia, Paseando entre 
viñedos, Galicia golf, Patrimonio oculto, Ruta da Camelia, Santuarios máxicos, Top ten 
dez lugares únicos, Turismo mariñeiro, Galicia o Natural, Vivir a arte, Rías Galegas, Bono 
Iacobus, Turismo rural 2016, Hoteis 2016, Campings 2016, Calidade turística, 
aloxamentos Senlleiros, Aloxamentos accesibles, Sendas, Xeodestinos, Ribeira Sacra, 
Ferrol e Ortegal, A Mariña Lucense, Terras de Pontevedra, Costa da Morte, Centros 
Históricos, Cidades para disfrutar, Instalacións Náuticas, Guía Soles Repsol, Guía 
Estrelas Michelin, Centro BTT O Salnés, Centro BTT Ribeira Sacra, Centro BTT Portas de 
Galicia, Centro BTT Serra do Xurés, A Ruta da Lamprea, Pesca fluvial 2016. Área de 
Santiago, Festas de Interese Turístico. 

 Carteis: tanto nas oficinas de turismo como intermediarios (por exemplo axencias de 
viaxe) de venta ao público. 

 
6. 6. INTERNET 

Descriptor: publicidade en diferentes plataformas e dispositivos con acceso a internet. 
Actividades: webs, folletos online, anuncios en buscadores e redes sociais... 
Folletos online dispoñibles desde a web de Turgalicia. 
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7. 7. REDES SOCIAIS 

Descriptor: as diferentes redes sociais máis utilizadas. 
 

 
8. 8. RELACIÓNS PÚBLICAS 

Descriptor: creación de boas relacións cos diversos públicos da empresa e a obtención dunha 
notoriedade favorable. 
Actividades:  

 Workshops 

 Obradoiros 

 Comunicados de prensa 

 Dossiers/informes anuais 

 Famtrips. O Clúster de Turismo de Galicia promoveu un famtrip con turoperadores 
internacionais para Termatalia 2015 

 Bloggers 

 Publicity. Información relativa a Galicia que sae nos medios sen pago previo. 

 Patrocinio: patrocinio de eventos deportivos. Por exemplo  o Club Praia de Pantín 
para a celebración del "PantinClassic Galicia Pro" (surf). 

 Eventos especiais 

 Prescripción 
 

9. MARKETING DIRECTO 

Descriptor: comunicación directa con consumidores individuais 
Actividades:  

 Boletín informativo: envío por mail dun boletín informativo. 
 

 
 

10. FORZA DE VENDAS 

Descriptor: presentación persoal pola Forza de Ventas da empresa co obxectivo de pechar 
unha venta e crear relacións cos clientes 

 Oficinas de turismo, minoristas, AAVV: O persoal das oficinas de turismo de Galicia apóiase 
no material impreso para promocionar o destino. 

 Feiras 2016.  
- Nacionais: Fitur, Xantar, Navartur, Sevatur, Fio, Madrid-Golf, B-Travel, Turespo, Unibike 

e Intur.  
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- Internacionais: Vakantiebeurs, Matka, Thermalies, HolidayWorldShow, Salon des 
Vacances, Free, Anato, Ferie for Alle, ITB, SalonMondialduTourisme, MITT, WTM 
LatinAmerica, Mundo Abreu, Sacroexpo, Birdfair, JataTourismExpoJapan, GrandPavois, 
Termatalia, International Tourism&TravelShow, Festuris, WorldTravelMarket, 
SalonNautiquedeParis.  

Antes de centrarnos nas redes sociais, comentar que tras os 10 primeiros días en activo, os 

anuncios de televisión da campaña de promoción do turismo de Galicia para o verán de 2016 

xa superaron os 100 millóns de visualizacións nas principais cadeas españolas e os contactos 

publicitarios en prensa escrita xa superan os 10 millóns. Ademais, no ámbito dixital Quero 

Galicia superou os 12 millóns de impresións. 

6.2 O papel das redes sociais e outras ferramentas 
comunicativas 2.0 na estratexia comunicativa Galega 

No que respecta ás redes sociais, farase fincapé nestas ferramentas, xa que son sen dúbida un 

dos principais medios de promoción turística de Galicia. Qualman (2009) faise eco da 

importancia das redes sociais na actualidade e indica que existe toda unha economía que se 

xera arredor das redes sociais, o que acuña co termo “socialnomics”. De feito, mediante as 

redes sociais créanse comunidades virtuais de viaxeiros que inciden de xeito decisivo na toma 

de decisión final do turista. Así, os medios sociais constitúen unha ferramenta de grande 

relevancia para a promoción dos destinos e por iso ten que ser xestionada de xeito óptimo 

polas DMOs (Destination Marketing Organizations). De aí que se analice máis polo miúdo a 

eficacia deste método como medio de promoción turística de Galicia. Concretamente 

analizouse a rede máis utilizada polos usuarios, facebook, na que actualmente Turgalicia conta 

con dous perfís para promocionar o destino: Turgalicia (Figura 8) e Camiño Xacobeo (Figura 9). 

Figura 8. Perfil Turgalicia facebook 
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Figura 9. Perfil Camiño Xacobeo facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseándonos no estudo de Mariani et al. (2016) pódese establecer o grao de “engagement”8 

ou interacción dos usuarios das redes coa marca a partir dos seguintes indicadores: “likes”, 

“comments”, “shares”, “total posts” e “total fans” (Gráfico 20). A interactividade, que supón a 

reacción e participación dos usuarios nos medios sociais, posúe efectos positivos na imaxe de 

marca dos destinos, na satisfacción dos turistas e na súa toma de decisións sobre a visita dun 

lugar; converténdose, xa que logo, nun parámetro clave a ter en conta para unha excelente 

comunicación dun destino e a súa marca (Huertas, 2016). 

Gráfico 20. Indicadores "facebook" Turgalicia e Camiño Xacobeo 

                                                           
8O grao de “engagement” pode ser calculado para un período anual ou mensual. Dado o elevado tráfico de 

información que se produciu nas redes sociais obxecto de estudo durante os meses de xuño e xullo con respecto ao 
resto do ano, considerouse suficientemente representativo calcular o grao de “engagement” mensual. O período 
analizado abrangue dende o 04/06/2016 ata o 08/07/2016. 
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e mediante a seguinte fórmula: 

                   
                     

                       
 

Obtense que o grao de “engagement” dos usuarios coas redes sociais de Turgalicia, Turgalicia e 

Camiño Xacobeo, é significativamente maior para a primeira delas (Gráfico 21). 

Gráfico 21. General Engagement 

 

Con todo, se se intrepretan os indicadores máis polo miúdo hai que indicar que o número de 

comentarios “comments” supón un maior grao de “engagement” ou interacción do usuario 

coa marca que os “shares” ou os “likes”, tal e como indican Mariani et al. (2016). Os autores 

establecen os seguintes pesos relativos en relación ó grao de interacción dos usuarios coa 

marca para cada un dos indicadores baseándose en estudos previos: “likes” (20%), 

“comments” (50%) e “shares” (30%) Deste xeito, hai que indicar que, baseándonos nos peso 

relativo dos “comments” con respecto ós “likes” e ós “shares”, o grao de “engagement” dos 

usuarios con respecto ás dúas páxinas web é moi baixo, sendo o peso relativo dos “comments” 

para o facebook de Turgalicia dun 1,5% e para o do Camiño Xacobeo dun 0,9%, moi lonxe do 

50% proposto polos autores anteriormente mencionados. 

Porén, hai que destacar que o grao de “engagement” ou interacción dos usuarios coa marca 

nas redes sociais é maior cando éstes poden xerar os seus propios contidos, o que se coñece 

coas siglas USG (UserGeneratedContents), sendo os usuarios os mellores "construtores de 

contidos" tal e como indica Huertas (2016). Os medios sociais que permiten que os usuarios 

creen os seus propios contidos son susceptíbeis de incrementar o seu grao de “engagement” 

coa marca e, xa que logo, de crear comunidades virtuais de viaxeiros moito máis ricas en 

información o que, sen dúbida, repercutirá significativamente na decisión final do turista. Así, 

0,7 

0,08 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

General Engagement

Turgalicia

Camiño
Xacobeo



 

 

 
72 

Huertas (2016) considera que é convinte que os destinos turísticos deixen de actuar como 

canles oficias, co único obxectivo de venderse, e comecen a integrar nestas as opinións dos 

propios usuarios, a incentivar a súa participación e a interactuar con eles.  Con todo, este tipo 

de comunidades virtuais son moito máis complexas e difíciles de xestionar, xa que unha grande 

parte da información é creada polos propios usuarios, polo que, de novo, o papel dos DMOs 

vai a ser de especial relevancia na promoción do destino que se faga nos medios sociais. 

Twitter é outra rede social de grande interese para a promoción dos destinos turísticos polo 

seu volume de usuarios, así como por o tráfico de información que rexistra por segundo, 

facendo desta rede un medio dinámico de promoción dos destinos. Os DMOs teñen á súa 

disposición varias ferramentas para “rastrexar” a información sobre o destino xerada polos 

propios usuarios. Entre as máis populares destaca “followthehashtag”, da que se pode extraer 

información relevante sobre a reputación online do destino. Introducindo a expresión “turismo 

Galicia” obtense a seguinte información: 

Tal e como se aprecia na Figura 10, nos derradeiros 9 días a expresión “turismo Galicia” estivo 

presente en 828 tweets, cunha audiencia total potencial de 1.325.139 usuarios, cifra que xorde 

de engadir o número de “followers” de cada un dos “contributors”. 

Figura 10. Indicadores "turismo Galicia" en "followthehashtag" 

 

Data de consulta: 4/08/2016 

Os maiores “contributors” en función do número de “followers” son, tal e como reflicte a 

Figura 11, @elcorreogallego, @lavozdegalicia e @Xunta. 
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Figura 11. Top "influencers" pornúmero de "followers" segundo "followthehashtag" 

 

Data de consulta: 4/08/2016 

En canto ás palabras clave asociadas á expresión de búsqueda introducida no buscador 

“turismo Galicia”, esta ferramenta proporciónanos un mapa de nubes de palabras “Word 

Cloud”, cos termos máis frecuentes. Tal e como se pode ver na Figura 12, os termos máis 

frecuentes para a expresión “turismo Galicia” na data de consulta (4/08/2016) foron “verano”, 

“playa”, “ocio”, “excursión”, “sol”, “summertime”, “summer” e “rural”. 

Figura 12. Palabras clave para "turismo Galicia" segundo "followthehashtag" 

 

 Data de consulta: 4/08/2016 

Esta ferramenta permítenos obter, ademáis, información relativa á localización dos 

“contributors”, correspondéndoseneste caso con usuarios que participan dende España, 

fundamentalmente, e tamén dente América Latina, tal e como se reflicena Figura 13. 
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Figura 13. Localización dos "contributors" segundo "followthehashtag" 

 

 Data de consulta: 4/08/2016 

Un seguimento continuado por parte dos DMO da información xerada polos usuarios das redes 

sociais mediante este tipo de ferramentas, reportaralles información moi valiosa para a toma 

de decisión relacionada coa promoción do destinos turístico. 

7 Grandes tendencias e hábitos de consumo en 
mercados turísticos. Posible impacto no destino 
turístico 

Segundo a Organización Mundial de Turismo (OMT, 2015), o número de chegadas de turistas 

internacionais a nivel mundial incrementarase nunha media de 43 millóns ao ano ata 2030. 

Tendo en conta que Europa con un 41% das chegadas é o primeiro destino internacional, 

haberá que estar preparados para poder aproveitar este potencial de crecemento. Por elo, a 

continuación recóllense algunhas das principais tendencias do mercado turístico a nivel 

mundial, tentando identificar o seu potencial para a xestión do noso destino turístico. Esta 

identificación é posible grazas á revisión de informes sectoriais, pero sería interesante que se 

someteran ao xuízo de paneis de expertos en cada unha das áreas identificadas. Isto permitiría 

non soamente delimitar a súa probabilidade de ocorrencia na nosa comunidade, senón tamén 

a potencialidade do seu impacto. 

7.1 Clientes 

1. Cambios demográficos que provocan a súa vez cambios no comportamento da demanda 
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turística. 

a. Segmentos con novas necesidades:  

- Seniors: superan os 626 millóns de persoas no mundo, comezan a dominar a 

tecnoloxía e consumen máis ca antes 

- Persoas que viaxan soas (singles): teñen menos compromisos e maior capacidade 

de gasto. Buscan experiencias persoais e son amantes do luxo nos segmentos de 

maior poder adquisitivo. 

-Outros: persoas que viaxan con mascotas, só adultos (adultsonly), ... 

b. A cohorte xeneracional dos denominados “Millenials” (nados entre 1980-1999), 

representan un mercado de 1.700 millóns en todo o mundo e en España ao redor 

de 8 millóns de persoas. Segundo a OMT, no 2020 estarán facendo 320 millóns de 

viaxes internacionais ao ano. Xunto cos seniors serán os grupos de demanda máis 

numerosos. 

Para o 85% dos Millennials o prezo é o factor principal que vai a decidir a reserva. 

As súas motivacións son: 55% interactuar cos residentes do destino, 46% 

experimentar a vida do destino, 43% aumentar coñecemento.  

 

2. Cambios de comportamento 

a. Sostenibilidade. Inmersión na cultura do destino visitado, participación 

(criterios éticos, voluntariado, desenvolvemento social,...). Maior respecto ao 

medio ambiente (Greentourism, pegada ecolóxica,...). 

b. Aventura. Crecemento das viaxes de aventura aínda que non sempre extrema 

(hardversussoft). 

c. Social. Tecnoloxía para planificar e desfrutar durante á viaxe. Utilización das 

opinións nos social media como prescricións (máis do 80% dos turistas 

consideran vitais os comentarios sobre os hoteis e o 43% úsanos para tomar a 

decisión de reservar). Viaxes máis curtas, pero de maior gasto.  

d. Autenticidade. Busca de destinos que ofrezan experiencias auténticas. 

Búscanse ofertas creativas e interactivas, non limitarse a coñecer un 

determinado destino. Incremento da importancia do valor da marca como 

garantía durante o proceso de compra.  

e. Personalización. A maioría dos turistas (78%) prefiren que o contido que lles 

mostran os provedores de servizos turísticos estea personalizado.  
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Estas novas tipoloxías de clientes requiren á súa vez novos produtos adaptados ás súas 

necesidades, nos que se prime sobre todo a experiencia (propostas numeradas en función dos 

cambios dos epígrafes anteriores, 1 e 2): 

1.a Haberá que prestar atención e intentar atender aos microsegmentos, xa que a 

tendencia é de pequenos grupos de consumidores.  

1.a Mellorar a accesibilidade (seniors) 

1.b Claves para atender ao mercado dos Millenials (Hosteltur, 2016): valoran moito as 

recomendacións, necesitan de espazos de socialización offline (por exemplo, zonas 

comúns nos aloxamentos), a wifi de calidade é imprescindible, priman as experiencias 

auténticas fronte á viaxe clásica (desfrutar de experiencias culturais, culinarias e coñecer 

grandes destinos turísticos), teñen un comportamento responsable (repercusión 

positiva na comunidade local e o menor impacto nocivo posible), necesitan información 

en tempo real, valoran os servizos flexibles pero inmediatos, son sensibles a 

alimentación saudable e están dispostos a pagar máis por ela, nas estratexias de 

comunicación é imprescindible unha combinación entre simplicidade e utilidade debido 

ao elevado número de impactos que reciben.  

2.c. Necesario ter unha presenza activa nas redes sociais, alo menos como instrumento 

de promoción e de xeración de imaxe de marca. Importante interactuar cos usuarios e 

facilitar que expoñan as súas opinións.  

2.d. Desenvolver e promover contidos sobre o destino en formatos innovadores.  

2.e Deberíase usar máis a analítica web para desenvolver contido adaptado ao público 

obxectivo baseado nas súas características demográficas, xeo localización, 

comportamento online, histórico de reservas, preferencias ou programas de fidelización.  

2.e. Crecemento das viaxes deseñadas e adaptadas aos requerimentos dun determinado 

colectivo.  

2.e. Debería gañar peso de darlle máis importancia á oferta complementaria en destino. 

Esta oferta ten que estar facilmente accesible. O 85% dos turistas vacacionais deciden as 

actividades despois de chegar ao destino. Destes, o 58% baséanse en fontes online para 

buscar e avaliar actividades locais.  

7.2 Promoción/distribución 

As tendencias neste senso son as seguintes:  
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1. Continua crecendo a importancia de internet ao longo de todo o proceso de compra. Xoga 

un papel fundamental á hora de decidir o destino, cun 38% dos turistas que declaran que 

tomaron a decisión influídos por este canal. Os principais buscadores para informarse dun 

destino son Google (30%) seguido por Booking (8%) e Trivago (7%).  

2. Aumento do uso de metabuscadores porque ofrecen ao usuario unha mellor experiencia 

de busca e os prezos máis baixos dispoñibles online. En Europa son usados polo 45% dos 

turistas.  

3. Importancia das OTAs (Online TravelAgencies) con Booking liderando o mercado cunha 

cota do 60%. Actualmente, unha de cada cinco reservas de hotel se fai a través dunha OTA. 

4. Tendencia crecente do uso das páxinas web de hoteis ou cadeas para efectuar as reservas. 

Incrementase a busca directa nas páxinas web de intermediarios fronte a buscadores 

xeneralistas.  

5. Incremento da importancia dos dispositivos móbiles. Con preto de 5 mil millóns de 

usuarios, actualmente úsanse estes dispositivos para un 60% das buscas de información 

sobre o destino. Xa representan o 31% das reservas procedentes de turistas vacacionais e 

o 53% das de business. Ademais, preto do 50% dos viaxeiros levan consigo ao menos dous 

dispositivos móbiles con conexión á rede cando viaxan.  

6. Descenso das viaxes organizadas. Seguramente debido ao efecto das ofertas de última 

hora que fan que se adíe a reserva coa esperanza de obter un mellor prezo.  

Neste caso, tamén se deben ter en conta unha serie de estratexias no que respecta á 

distribución e promoción, concretamente, en relación ás tendencias 1, 3 e 4: 

1. Importante estar dado de alta nos metabuscadores e ademais ter en conta os 

requirimentos para alcanzar un bo posicionamento natural (SEO). 

3. Ter actualizada a páxina web e favorecer que se reserve ou contrate online por parte 

dos turistas.  

4. Cada vez máis imprescindible ter unha versión móbil da páxina web que permita facer 

reservas. Tamén se pode usar a páxina web da empresa sempre que estea adaptada para 

todos os tipos de dispositivos móbiles.  

 

Fonte: Para realizar este apartado utilizáronse diversos estudos sectoriais da OMT, Hosteltur, 

Thinkwith Google, eRevMAx, opinións de expertos e artigos en xornais especializados.  
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8 Análise DAFO da demanda turística de Galicia 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Existencia dun recurso 
diferenciador, o termalismo, que 
non ten moito peso na imaxe 
transmitida actualmente de Galicia e 
non é vinculado de xeito directo ao 
destino Galicia polos estranxeiros.  

- Problemas de estacionalidade no 
turismo, principalmente no masivo. 

- Situación de Galicia alonxada da 
capital española (co AVE acortarase 
dita distancia).  

 

- Posicionamento moi similar ao de 
Galicia por parte dos destinos da 
Costa Verde española: Asturias, 
Cantabria e País Vasco (Historia, 
monumentos e arte e natureza, 
principal imaxe transmitida).  

- Nun mercado máis global, Portugal 
(especialmente a zona Norte) e 
Francia tamén seguen un 
posicionamento similar ao de 
Galicia. 

- Crise económica en España 
(principal emisor de turismo en 
Galicia). 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Uso do Camiño de Santiago como 
importante recurso dentro do 
posicionamento e imaxe transmitida 
de Galicia. 

- Recursos naturais e paisaxísticos, 
entre eles coñecidos espazos 
naturais protexidos. 

- Xeomorfoloxía característica, as rías. 
Gran extensión de costa e praias. 

- Recursos diferenciais: Camiño de 
Santiago e termalismo como 
vantaxes competitivas respecto aos 
competidores nacionais directos 
(Costa Verde).  

- Existencia de paquetes turísticos 
(tanto en Turgalicia como 
Turespaña) cunha ampla oferta en 
tipoloxías turísticas, prezos e 
amplitude do territorio. 

- Ampla estratexia comunicativa do 
destino Galicia, presente en diversos 
medios e susceptible de chegar a un 
amplo público obxectivo. 

- Destino aínda non maduro, con 
potencial de mellora no sector 
turístico (formación, innovacións, 
tecnoloxías...). 

- Alta vinculación de Galicia ao 
Camiño de Santiago, gastronomía e 
cultura por parte dos turistas 
estranxeiros. 

- Catedral de Santiago e tramo final 
do Camiño de Santiago, unha das 
buscas máis habituais vinculadas a 
Galicia. 

- España é o principal destino turístico 
de países como Portugal, Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia. 
Galicia pode buscar como captar a 
ese público.   

- Tipoloxías turísticas non ligadas á 
climatoloxía, turismos alternativos, 
podendo diminuír a 
desestacionalización (termalismo, 
turismo activo, turismo cultural...).  

- Novos segmentos de viaxeiros e 
turistas: seniors, singles, millenials... 

- En construción as melloras na 
comunicación ferroviaria coa capital 
do país, AVE. 

- Predisposición á cooperación entre 
as administracións públicas e as 
empresas. 
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- Riqueza gastronómica recoñecida. 
- Rico patrimonio material e 

inmaterial. 
- Seguridade. 
- Marketing cooperativo a través dos 

visitantes 

 

9 Como incrementar o ingreso turístico e o valor 
engadido 

Unha das tendencias que caracteriza ao turismo na actualidade é a redución do gasto en 

destino, dada unha maior preferencia por realizar máis “escapadas” ao longo do ano pero de 

menor duración (OECD, 2014). Este feito, se ben afecta positivamente ao sector do transporte, 

fundamentalmente ás compañías aéreas “low cost”, non resulta beneficioso para a industria 

hoteleira así como para o resto de axentes turísticos que operan no destino. Un dos retos de 

calquera destino turístico será, xa que logo, incrementar os ingresos por turismo no destino. E 

para iso, é preciso que o turista realice un maior gasto no mesmo. O incremento do gasto en 

destino pode verse favorecido polo incremento da duración da estancia no mesmo, unha 

maior oferta de actividades complementarias e de ocio, a atracción de segmentos con 

capacidade de gasto e o fomento de turismo de shopping. 

- Duración da estancia. A duración da estancia no destino está relacionada 

positivamente cos ingresos por turismo, pois, os turistas de larga duración visitan un 

maior número de atraccións turísticas xerando así unha maior actividade económica 

no destino (Barros e Machado, 2010). Alén disto, os hoteis maximizan beneficios, 

reducen custes fixos e manteñen unha alta ocupación, ao aumentar a duración das 

viaxes (Peypoch et al., 2012). 

- Actividades complementarias e de ocio. Co obxecto de contribuir a incrementar a 

duración da viaxe, os destinos deben contar cunha oferta de ocio atractiva, pois a 

maior número de actividades turísticas e de ocio dispoñibles no destino, máis se 

prolonga a viaxe. Neste senso, a colaboración entre o sector público e o sector privado 

será clave para tratar de por a disposición dos visitantes unha oferta de ocio o 

suficientemente atractiva para incrementar a duración da viaxe e, xa que logo, o gasto 

turístico. 
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- Atracción de segmentos con capacidade de gasto. Outra das claves para incrementar 

os ingresos por turismo no destino consiste en atraer a aqueles segmentos de 

mercado con maior capacidade de gasto. Neste senso, os séniors e os turistas de 

negocios/reunións poden ser de grande importancia para acadar un maior gasto por 

turista. 

- Shopping. Se nos centramos nunha tipoloxía turística en concreto, o turismo de 

compras, ten un importante impacto económico no destino, polo que resulta moi 

apropiado tratar de favorecer esta tipoloxía de turismo en Galicia se se pretende o 

aumento de ingresos por turismo. Algúns dos principais mercados internacionais de 

Galicia, como EEUU e Alemaña, son os principais “consumidores” deste tipo de 

turismo. O aliciente das compras Tax Free, para residentes fóra da Unión Europea, 

pode ser un factor clave á hora de deseñar unha oferta baseada no turismo de 

compras. 

Con todo, toda esta serie de propostas encamiñadas a incrementar os ingresos por turismo no 

destino han de contemplar a diferenciación do destino dos principais competidores, 

incrementando o Valor Engadido da oferta turística. 

Entre os elementos que contribuirían a incrementar o Valor Engadido do destino galego 

atoparíanse recursos turísticos diferenciadores como o termalismo ou o Camiño de Santiago e 

outros en auxe como a gastronomía e o enoturismo. 
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11 ANEXO I 

Xeodestinos de Galicia 

 

Fonte: www.turismo.gal 

01. Rías Altas:A Coruña,Ares e Betanzos,Ferrol,CedeirayOrtigueira 

02. Costa da Morte:Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Coristanco, 
Corcubión, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía, 
Ponteceso, Vimianzo y Zas. 

03. Terras de Santiago: Ames, A Baña, Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Brión, Cerceda, Curtis, 
Frades, Melide, Mesía, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, Padrón, Rois, Santa Comba, Santiago de 
Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques, Touro, Tordoia, Trazo, Val do Dubra, Vedra y 
Vilasantar 

04. Mariña Lucense: Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A 
Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove. 

05. Lugo e A Terra Chá: Abadín, Antas de Ulla, A Pastoriza, Baralla, Begonte, Castro de Rei, 
Castroverde, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, O 
Corgo, O Páramo, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pol, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade. 

06. Ancares-Courel: A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, 
Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, 
Triacastela y Samos. 

07. Ribeira Sacra: A Peroxa, A Pobra de Brollón, A Teixeira, Bóveda, Carballedo, Castro 
Caldelas, Chantada, Esgos, Monforte de Lemos, Montederramo, Nogueira de Ramuín, O 

http://www.turismo.gal/ria-da-coruna?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/ria-de-ares-e-betanzos?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/ria-de-ferrol?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/ria-de-cedeira?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/ria-de-ortigueira?langId=es_ES
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Saviñao, Pantón, Parada de Sil, Paradela, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Sober, Taboada y 
Xunqueira de Espadanedo. 

08. O Ribeiro: A Arnoia, Amoeiro, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda de Avia, Castrelo 
de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Maside, Melón, O Carballiño, O Irixo, Piñor, Pontedeva, 
Punxín, Ribadavia, San Amaro y San Cristovo de Cea. 

09. Terras de Ourense e Allariz: A Merca, Allariz, Baños de Molgas, Barbadás, Coles, Maceda, 
O Pereiro de Aguiar, Ourense, Paderne de Allariz, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén, 
Vilamarín y Xunqueira de Ambía. 

10. Celanova-Limia: A Bola, Baltar, Bande, Calvos de Randín, Cartelle, Celanova, Entrimo, 
Gomesende, Lobeira, Lobios, Muíños, Os Blancos, Padrenda, Porqueira, Quintela de Leirado, 
Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Tramiras, Verea, Vilar de Barrio, Vilar de Santos y 
Xinzo de Limia. 

11. Verín-Viana:AGudiña, A Mezquita, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, 
Riós, Verín, Viana do Bolo, Vilardevós y Vilariño de Conso. 

12. Manzaneda-Trevinca: A Pobra de Trives, A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, 
Chandrexa de Queixa, Larouco, Manzaneda, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá, San 
Xoán de Río y Vilamartín de Valdeorras. 

13. Rías Baixas:Noia,Cambados,Vilagarcía de 
Arousa,Sanxenxo,Pontevedra,Marín,Cangas,Vigo,Mondariz,Baiona,Tui,A Guarda 

14. Deza-Tabeirós:A Estrada, Agolada, Cerdedo, Dozón, Forcarei, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila 
de Cruces. 

 

http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=36850&lay=1013
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=36378&lay=1013
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=37202&lay=1013
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=37202&lay=1013
http://www.turismo.gal/presentacion-de-pontevedra?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=36537&lay=1013
http://www.turismo.gal/presentacion-de-vigo?langId=es_ES
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=278575852&lay=1013
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=21404&lay=1013
http://www.turismo.gal/ficha-recurso?langId=es_ES&cod_rec=279886482&lay=1013
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