


Fitxa tècnica: què, qui, quan, on…? 

 

 

 Nom: Fòrum Turisme Reunions de Catalunya 

 Organitza: Agència Catalana de Turisme / Catalunya Convention Bureau 

 Data: 17 de març de 2016 

 Horari: 9 a 19 h 

 Lloc: Palau de Congressos de Catalunya 

 

 
 Número i perfil dels assistents:  
Més de 550 professionals i 300 empreses catalanes del sector del Turisme de 

Reunions i esdeveniments (destinacions, hotels, agències d’esdeveniments, 

DMCs, OPCs, espais singulars, serveis auxiliars, meeting planners corporatius...)  

 

 

 

 

 
 



Fitxa tècnica: què, qui, quan, on…? 

 

 

Què és el Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya 
Un punt de trobada i una reunió de treball, de totes les empreses que intervenen en el 

sector del turisme de reunions (MICE) de Catalunya, per formar, informar i crear 

relacions. Aquesta jornada pretén donar eines a la indústria catalana del sector per 

promoure’s i promoure el destí. 

 

És un esdeveniment que, des del primer moment, es prepara des de les necessitats 

detectades pel propi sector. El contingut i format del propi esdeveniment s’organitza 

des d’un comitè assessor format per membres de la pròpia indústria catalana. 

 

 

Objectius 
 Formació per a professionals (tant d'eines sector com habilitats personals). 

 Construcció de la marca "Catalunya". 

 Fer comunitat i compartir la responsabilitat, treballant conjuntament per fer una 

marca més forta i competitiva. 



Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya 

 

 

El Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya és una iniciativa promoguda per l’Agència Catalana de 
Turisme, des del Catalunya Convention Bureau. 
 

El 1r Fòrum va tenir lloc en el Disseny Hub Barcelona, amb la presència de més de 550 professionals de la 
indústria catalana del turisme de reunions. 
 
El Fòrum es va articular a través de tres eixos bàsics:  
• Informar sobre les noves tendències de mercat, donar a conèixer noves eines de comunicació i venda, i 

creació de producte. 
• Connectar i crear sinergies entre tots els actors de la indústria catalana del turisme de reunions. 
• Debatre i analitzar conjuntament amb el sector sobre el producte de reunions de Catalunya tot 

identificant necessitats i idees, i aportant algunes solucions d’actuació a fi de millorar‐ne la competitivitat 
en el mercat internacional. 

 
El programa va comptar amb ponents internacionals com Patrick Delaney, fundador de Ovation i expresident 
de SITE, Guy Bigwood, de MCI Group i Itamar Rogovsky, director general del Institute for Organizational 
Development. 



1r Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya en xifres 

 

 

Assistencia 
550 profesionals 

Twitter  
30% assistents 

884 mencions 

#TurismeReunionsCAT 

700.000 impresions 

17 Work shops 

9 Conferències 

Creació 

Comunitat 

Fòrum 

250 profesionals 

Linkedin 

Identificació 

Nous reptes 

 



Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya 

 

 

Patrocinador OR (aportació 8000 €) 

Què us oferim (contraprestacions) 
 
Experiències adhoc:  

 Nom de sala (esponsorització de sala) 

 Sessió específica segons interès del 

patrocinador 

 Sessió i sala patrocinada al programa. 

 Contingut (post al web del Fòrum) 

 Coffee Break  

 

Presencia a l’esdeveniment:  

 6 invitacions per assistir al Fòrum de Turisme 

de Reunions.  

 Distribució del vostre material promocional  

 Punt d’informació a la sala 
 
 
 
 

Inserció del Logotip com a Patrocinador:  

 Acreditacions 

 Als emailings de convocatòria de 

l’esdeveniment, dirigits a tot el sector MICE 

de Catalunya.  

 Als materials i accions de comunicació 

realitzats per a la promoció del Fòrum offline i 

online amb enllaç al vostra web.  

 A la web d’inscripcions de l’esdeveniment 

amb enllaç a la vostra web.  

 A tots els materials de senyalística i photocall. 

 Al loop de logos que es projectarà durant 

l’esdeveniment.  

 
 
 
 
 



Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya 

 

 

Patrocinador PLATA (aportació 5000 €) 

Què us oferim (contraprestacions) 
 
Experiències adhoc:  

 Sessió específica segons interès del 

patrocinador 

 Sessió patrocinada al programa. 

 Contingut (post al web del Fòrum) 

 

Presència a l’esdeveniment:  

 4 invitacions per assistir al Fòrum de Turisme 

de Reunions.  

 Distribució del vostre material promocional  

 Punt d’informació a la sala 
 
 
 
 

Inserció del Logotip com a Patrocinador:  

 Als emailings de convocatòria de 

l’esdeveniment, dirigits a tot el sector MICE 

de Catalunya.  

 Als materials i accions de comunicació 

realitzats per a la promoció del Fòrum offline i 

online amb enllaç al vostra web.  

 A la web d’inscripcions de l’esdeveniment 

amb enllaç a la vostra web.  

 A tots els materials de senyalística i photocall. 

 Al loop de logos que es projectarà durant 

l’esdeveniment.  

 
 
 
 
 



Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya 

 

 

Patrocinador BRONZE (aportació 2000 €) 

Què us oferim (contraprestacions) 
 
 

Presència a l’esdeveniment:  

 2 invitacions per assistir al Fòrum de Turisme de 

Reunions.  

 Taula rodona patrocinada  

 Punt d’informació a la sala 
 
 
 
 

Inserció del Logotip com a Patrocinador:  

 Als emailings de convocatòria de 

l’esdeveniment, dirigits a tot el sector MICE 

de Catalunya.  

 Als materials i accions de comunicació 

realitzats per a la promoció del Fòrum offline i 

online amb enllaç al vostra web.  

 A la web d’inscripcions de l’esdeveniment 

amb enllaç a la vostra web.  

 A tots els materials de senyalística i photocall. 

 Al loop de logos que es projectarà durant 

l’esdeveniment.  

 
 
 
 
 



Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya 

 

 

Patrocinis 
 

Contacte: 

Lorena Martínez 

Tel. 934 849 504 

ccb2.act@gencat.cat 

 
 
Si vols col·laborar amb nosaltres però no trobes cap modalitat que s’adapti als teus interessos, explica’ns la teva 
proposta i segur que hi donarem resposta.  
 
 
 
 
 

mailto:ccb2.act@gencat.cat
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Comptem amb vosaltres! 


