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•Tallers Fotogràfics confeccionats a mida, per grups 

visitants, turistes, familiars, d’amics, viatges d’oci i de 

negoci.  

 

•Activitats outdoor / team building on el motor de l’activitat 

és la FOTOGRAFIA combinada amb diverses activitats i 

experiències a territori.  

 

•També confeccionem clicks a mida per Hotels, Hostals, 

Allotjaments Rurals i  Municipis, que desitgin ampliar la 

seva oferta d’activitats i donar-hi visibilitat.  I o també 

d’aquest manera posar fàcil als clients el pogué realitzar 

una activitat lúdica instructiva al destí escollit.  

 
Tots els tallers es basen en alguna temàtica, i s’hi incorporen valors 

afegits. ACTIVITATS-VISITES-DEGUSTACIONS-CATESetc...  

 

 
 



 

 
 

 
APOSTEM PER TERRITORI I CERQUEM EL 
MES AMPLI VENTALL DE POSSIBILITATS 
adaptat a l’entorn, PERQUÈ EL PUGUIN 
DESCOBRIR AL MATEIX TEMPS QUE 
APRENEN FOTOGRAFIA.  

 
 



Per turistes - visitats i grups en general 

Una manera diferent de descobrir 

territori. A través de rutes i activitats 

guiades. On al mateix temps que 

aprenen fotografia de la mà de 

reconeguts fotògrafs professionals, 

gaudeixen i aprenen de l’entorn.  

 

Tots els tallers, es confeccionen a 

mida, i son aptes per tots els nivells.  

 

  



Per Empreses 

Com Actividad - Outdoor- Team Building  

 Els dissenyem el click personalitzat, adaptat totalment  a 

les seves expectatives. Combinem el taller fotogràfic amb l’entorn, 
convertint-lo en una experiència singular.  

A través de diversitat de formats com; formació, 
gimcanes, motivació, competició, etc. els oferim la 

possibilitat de desenvolupar creativitat i habilitats, 

fomentar relació  entre participants i treball d’equip, 
potenciar valors, treballar l’ organització, planificació, 

capacitat de resolució i lideratge, potenciar marca, 
dinamitzar xarxes socials , i molt més.  
 
 



Per SECTOR TURÍSTIC – TERRITORI 

I com a complement d’altres activitats 

 

A través de projectes de 

col·laboració , els dissenyem 

CLICKS personalitzats, pensats 

per dinamitzar Territori, i  per     

ampliar o empaquetar  l’oferta 

d’activitats, amb producte propi i 

exclusiu.  



Per grups de Fotògrafs  

Agrupacions – Associacions fotogràfiques  

Posem al seu abast, la nostre 

experiència en organització de trobades, 

escapades i tallers. Perquè ells no es 

tinguin de preocupar de res mes que 

gaudir i compartir la seva passió per la 

fotografia.  

 

  



Tens una estada programada? una trobada? 
una reunió d’empresa? Una ruta organitzada? 
Una visita? I t’agradaria complementar-la amb 
una activitat de grup? Els nostres clicks, 
sempre sumen, aportant valors afegits. Per 
això treballem en col·laboració, amb Hotels, 
Hostals, Restaurants, Allotjaments Rurals, 
Municipis, Guies turístics, Rutes i visites 
guiades.  I això sempre ens permet, proposar 
un click al destí, adaptat als interessos dels 
nostres clients.  

On tu vulguis 



Treballem amb creativitat, rigor i entusiasme. Cada click, està confeccionat 
totalment a mida del nostre client.   
 
L’objectiu principal, és una activitat fresca, innovadora, exclusiva i singular. On 
els participants, al mateix temps que aprenen fotografia, compartiran, 
gaudiran i descobriran territori, sigui ciutat, cultura, historia, natura, paisatge, 
arquitectura, enoturisme, gastronomia, agricultura, religió, comerç, població, 
etc... A través d’una amplia diversitat de formats, entre ells; gimcanes, 
competició, superació, motivació, foment de relació d’equip, optimització de 
resultats, dinamització xarxes socials, i   tallers fotogràfics per millor tècnica i / 
o compartir experiències, etc… 
 
  

Els nostres clicks son la suma de 

TERRITORI  + ACTIVITAT + LLEURE 
Pensats per Descobrir-Aprendre-Compartir i Gaudir A/De Catalunya 

Tots de la mà de reconeguts fotògrafs professionals,  amb servei de 
coordinador/a durant tota l’activitat i amb la garantía  que ens aporta sumar 
sinergies “sempre” amb proveïdors locals, que considerem son els mes experts 
en les temàtiques escollides per cada click.  



Click Experience  
City - Nature  
 Uns clicks que ens endinsen en la tècnica de:  

 
•Photo-street, on el moviment, el color, l’instant, el 
barri, la gent, les històries, les façanes, els 
monuments,  seran protagonistes.  
 

•Fotografia de natura, la gran biodiversitat i bellesa 
paisatgística del nostre país, el converteix en el 
marc ideal per dur a terme aquest tipus de 
fotografia.  
 
També hi ha la possibilitat de combinar els dos 
clicks, ja que moltes de les nostres ciutats, tenen el 
privilegi de pogué passar de l’escenari mes 
cosmopolita a la plena natura en un breu espai de 
temps.  
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Click Nature 
Experience  
a la vinya 

Un trekking a les vinyes, combinat amb una visita i 
degustació dels excel·lents  vins o caves del 
territori. Al mateix temps que compartim una 
activitat de grup, que ens permet aprendre a 
captar el moment, l’instant, percebre, expressar, 
inspirar-nos, i fer click al que li agradaria retenir a 
la nostra mirada. És tota una  experiència que 
desperta els sentits.  
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Macro – nature  
experience 

En aquest click, mentre compartim una activitat de 
grup, aprendrem com apropar-nos a captar aquest 
diminuts tresors i detalls que moltes vegades a 
simple vista ens passen desapercebuts, i al veure’ls 
en foto ens sorprenen per la seva bellesa.  
L’activitat es combina amb visites, a jardins 
botànics, parcs naturals, etc..   
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Clikc  -Trekking 

El trekking ens permet descobrir  camins, indrets, 
paratges, de la costa, el pre-pirineu, la Catalunya 
interior i fins i tot de la ciutat.  
Activa’t, mentre realitzes exercici físic, aprèn i 
sorprèn-te  captant la bellesa del nostre país.  
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Click Nature  

Experience 

al camp  

L’escenari d’aquest click és al camp, descobrint 
l’agricultura de molt aprop. I combinada amb 
visites tècniques o lúdiques  i degustacions.  
Mentre aprenem fotografia, compartim, i ens 
rel.lacionem, recorrerem el camí entre la Terra i la 
Taula.  
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Click Experience 

Mediterràniament 

Aquest click, està pensat per descobrir la 
mediterrània, i captar la seva bellesa a través de 
molts i diferents formats que us posem a l’abast.  
 
Possibilitat de sumar-hi valors afegits, com 
activitats nàutiques, visites, degustacions, camins 
de ronda i passejades guiades arran de mar. Al 
mateix temps que compartim una experiència 
fotogràfica, la que ens permetrà obtenir millors i 
sorprenents imatges.  
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Share experience  

Tallers fotogràfics a mida, on vulguis i quant 
vulguis, amb part teòrica i practica. Adaptats 
a tots els nivells, des de principiants 
interessats en aprendre , a kdd de fotògrafs 
que vulguin compartir una experiència.  
També els confeccionem en exclusiva, com 
activitat outdoor o team building.  
Tots impartits per reconeguts fotògrafs 
professionals.  



Click  

Navigate 

Son cursos fotogràfics, per grups tancats. Que es 
realitzen durant un viatge en CREUER. Tots ells 
s’han de reservar amb una antelació mínima de 3 
mesos. S’adapten a tots els nivells i son una 
manera diferent d’aprendre fotografia.  
Al mateix temps que gaudeixen de les comoditats 
d’un creuer, tenen l’oportunitat d’aprendre 
fotografia, i practicar el que han après als destins 
que visiten.  Sempre amb el suport d’un reconegut 
fotògraf professional.  



Click discovery  
architecture 

Combinant la temàtica arquitectura, l’activitat 
forotogràfica ens  permetrà aprendre i descobrir 
un munt de detalls, de monuments, barris, 
façanes. tècnica per captar millors imatges, 
potenciar creativitat, aprendre diferents maneres 
de mirar, de percebre i de mostrar, al mateix temps  
que es realitza una activitat fisica i es potencia la 
rel.lació d’equip.  
 
Aquesta activitat, té moltes possibilitats  i segons el 
pefil del grup, us cercarem la proposta que més 
s’ajusti al vostre interès. Amb la possibilitat 
d’incloure visites a obres privades, i fins i tot 
conferències de reconeguts professionals de 
l’arquitectura i el disseny de l’espai interior.  



Click Art  
Experience 

Cerquem les combinacions mes excepcionals , a 
través de passejos pel temps i espais,  perquè els 
amants de l’art, puguin despertar tots els seus 
sentits. Captant instants d’una experiència única i 
irrepetible, al mateix temps que aprenen 
fotografia de la mà d’un reconegut fotògraf 
professional.   
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Click Vip 

Un taller fotogràfic confeccionat 

totalment a mida, pel nostre CLIENT 

VIP. El que li permetrà aprendre tècnica 

i desenvolupar creativitat fotogràfica, al 

mateix temps que gaudeix del luxe, la 

exclusivitat de serveis, visites 

privatitzades i la guia dels mes 

reconeguts professionals.  



Click Food 
Experience 

Ja que les imatges food, son unes de les 

principals protagonistes de les time-lines a 

través de la gran tendència que s’ha creat 

en compartir a les xarxes socials el que 

mengem. En aquest taller els proposem al 

mateix temps que descobreixen i degusten 

la típica gastronomia Catalana, aprenguin 

a captar-la tal i com els hi agradaria veure 

aquesta fotografia tan llaminera. Ja que 

com totes les besants fotogràfiques 

aquesta també requereix la seva tècnica i 

experiència.  



Cada CLICK  
Mentre aprenem, compartim i gaudim 

Ens apropa a descobrir Catalunya  

d’una manera divertida, exclusiva i singular 

Contacte  

info@descobreixterritori.cat 

 

Tel 649 18 71 66 

I a continuació alguns dels comentaris rebuts dels nostres clients,  als que volem agrair la seva confiança 

mailto:info@descobreixterritori.cat


En nombre de todo el equipo os queremos dar las 
gracias por vuestra atención  y profesionalidad en todo 
momento, y sobretodo por habernos sugerida esta 
actividad la que ha superado las expectativas  
fomentando la relación entre nuestros empleados y 
potenciando los valores de la empresa.  
 
Saludos y hasta pronto 
Montse Pérez  

Bet, ha sigut un plaer tractar amb vosaltres. Ho 

hem passat molt bé, i ja estem esperant la 

propera sortida , per si pot tornar encaixar, una 

activitat semblant..  

Salut, 

  

Buenas tardes Bet, 

Nuestros clientes quedaron 

encantados con la actividad. 

Esperamos pronto volver a 

colaborar.  Hoy me preguntaba una 

compañera, si existe la posibilidad de 

algún formato que nos permita 

posicionarnos en redes sociales?? . 

Cuando te sea posible me informas . 

Saludos  

Bon dia,  
Com a responsable de les activitats de l’empresa . Comentar-te que el 
feedback general és molt positiu, en tot moment vam tenir el vostre 
suport, guia, i  un fantàstic mestre, que ens va fer gaudir d’una activitat 
que a part de passar-ho molt bé, vam fer pinya, vam riure i  vam 
aprendre . A part de l’objectiu de rrhh complert , a nivell personal, ens ha 
aportat coneixements fotogràfics, que per penjar millors fotos a les 
xarxes socials, insta , face, ens serviran molt a tots.  
Dir-vos que encara continuem treballant amb l’activitat, ja que ara  tots 
els treballadors tenen l’oportunitat de presentar una fotografia, de les 
que van fer, i entre totes la mes votada, lluirà a les nostres parets.  

 

Gracies per confiar en  

Seven7days  
DescobreixTerritori.cat – és la Part de Dinamització de Territori i Creació de Producte de Seven7DaysViatges GC 2342 


