


Contribuir activament a la creació de riquesa i de 
notorietat del territori on vostè organitza el congrés.

Concentrar i capitalitzar el coneixement en la seva 
pròpia seu, ciutat i associació local.

Augmentar la visibilitat i el reconeixement de la seva 
universitat, societat, empresa, associació o institució, 
així com els propis en qualitat d’ambassador.

Compartir experiències amb altres professionals         
i conèixer les millors pràctiques en l’organització 
de congressos.

Accedir a documents i consells pràctics que li 
facilitaran la tasca com a organitzador.

Disposar del suport de les institucions i dels convention 
bureaux locals de la destinació per a la presentació de 
candidatures i l’organització d’esdeveniments.

Ser reconegut públicament com un autèntic ambas-
sador de Catalunya i com un referent en el seu sector.

Si és membre actiu d’alguna associació i/o institució 
professional nacional o internacional.

Si pot assessorar l’òrgan de decisió del seu col·lectiu en 
l’elecció de l’emplaçament del congrés.

Si con�a que Catalunya pot ser una bona seu per 
organitzar el congrés de la seva entitat.

Si vol donar visibilitat a la seva activitat o institució.

Vostè pot ser un ambassador...

Què és un ambassador? Quins avantatges té 
formar part del Programa 
Ambassadors de Catalunya?

L’OBJECTIU DEL PROGRAMA 
AMBASSADORS DE CATALUNYA DEL 
CATALUNYA CONVENTION BUREAU 
(CCB) ÉS DONAR SUPORT ALS 
AMBASSADORS I A LES SEVES 
ORGANITZACIONS A FI DE CREAR 
NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI 
I GENERAR CONEIXEMENT 
AL NOSTRE TERRITORI

Un ambassador és un professional del país reconegut en el 
seu camp (universitari, cientí�c, mèdic o econòmic), membre 
actiu d’associacions, institucions i col·legis nacionals o 
internacionals. Mitjançant les seves xarxes professionals, els 
ambassadors poden atraure congressos i esdeveniments de 
negocis a Catalunya, així com tenir un paper fonamental per 
donar notorietat i posicionar la destinació.



L’assessorem en la selecció de la millor ubicació per a la 
celebració del seu congrés o esdeveniment.

Li donem suport en la cerca dels establiments que més 
s’adapten a les seves necessitats, i també en la dels 
serveis que pugui requerir per a l’organització del 
congrés. Ens adaptem a les seves demandes i l’ajudem a 
preparar el dossier i la presentació de la candidatura. 

Li facilitem els contactes institucionals i professionals per 
al seu congrés.

L’aconsellem en l’organització de les visites d’inspecció.

L’acompanyem en la identi�cació i desenvolupament del 
seu congrés.

I tot això amb el suport dels més de 130 membres amb què avui 
compta el Catalunya Convention Bureau, que també inclouen els 
convention bureaux locals.

La celebració d’un congrés genera un impacte 
econòmic molt positiu i real en les localitats 
que l’acullen. Catalunya, com a destinació líder 
en el sector turístic, té una gran experiència i 
capacitat per acollir i organitzar 
esdeveniments.

Barcelona és una de les ciutats d’Europa i del 
món on se celebren més congressos, reunions 
i jornades internacionals.

Catalunya té una xarxa de destinacions amb 
unes magní�ques instal·lacions per acollir 
congressos en espais i entorns singulars.

Catalunya té un coneixement, unes 
localitzacions molt valorades al món i una 
xarxa de professionals de provada experiència 
internacional.

Catalunya té una societat oberta i innovadora i 
una economia dinàmica, pionera i reconeguda 
mundialment.

SAP QUÈ?

Quin suport li ofereix el Catalunya 
Convention Bureau?

ORGANITZAR UN CONGRÉS 
A CATALUNYA POT SER 

MOLT FÀCIL SI VOSTÈ 
FORMA PART D’AQUEST 

PROGRAMA

El Catalunya Convention Bureau

El Catalunya Convention Bureau (CCB) és un programa de 
l’Agència Catalana de Turisme que té com a objectiu fer de 
Catalunya una destinació capdavantera en el turisme de reunions, 
congressos, convencions i viatges d’incentius.

El CCB vol ser reconegut com a referent del turisme de reunions 
a Catalunya i al mercat internacional. És per això que potencia 
l’ús i el desenvolupament d’infraestructures i serveis especialitzats 
en el turisme de reunions.

Per assolir aquest objectiu el CCB disposa d’un equip de 
professionals a Barcelona i d’una xarxa de dotze O�cines de 
Promoció Turística repartides en els principals països emissors de 
turisme cap a Catalunya.

El model organitzatiu del CCB es basa en la cooperació, la 
codecisió i la coresponsabilitat dels membres per a la de�nició 
d’estratègies i accions de promoció del sector català, públic i 
privat, del turisme de reunions.



Passeig de Gràcia, 105, 3a planta
08008 Barcelona
Tel. 93 484 99 00

ccb.act@gencat.cat
www.catalunya.com/mice
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