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CCB consolidat: 6è any de funcionament 



Implantació del nou model de relació 

entre CVBx i amb el sector 

#1 



Convertim accions del CCB en una referència  

del sector: Ambassadors i Fòrum 

#2 



Reforç I continuïtat als mercats prioritaris 

Aprofitament d’oportunitats a mercats llunyans 

#3 

Regne 

Unit 
França 

Benelux 

Itàlia 

Països Nòrdics 

Xina 

LATAM 

EUA 

Sud-est 

asiàtic 

Alemanya Països 

de l’Est 



Fires 

internacionals 



IBTM World (Barcelona) Multimercat #1 

Més de 300 contactes generats 

4,6 (5) 

4.200 HB de 150 països 
36 empreses i CVBx participants 



#1 

Gran acceptació de l’esdeveniment entre els HB 

i una oportunitat extra per fer contactes i negocis 

IBTM World: Esmorzar-networking 

112 HB a l’esmorzar 



IBTM World: 2 Fam trips multimercat #1 

De visita a la Costa Brava – Girona – Lloret de Mar 



4,2 (5) 

Imex Europa (Frankfurt) Multimercat #2 

Gran aposta: primera vegada que hi participem amb stand propi 

3.997 HB de 84 països 
26 membres del CCB coexpositors 



Imex Amèrica (Las Vegas) Multimercat #3 

Un 50% de les cites preagendades es converteixen en peticions 

3.216 HB de 60 països 
El 80% són del continent americà 



4 (5) 

#4 

El mercat francès té interès per destinacions 

a una hora de distància de Barcelona 

Meedex (París) Mercat francès 

2.200 participants 
Únic saló de reunions internacionals 



4,4 (5) 

#5 

Una agenda de 50-60 contactes i oportunitats  

extres gràcies a la Catalonia Week de l’ACT 

ITB Àsia (Singapur) SEA 

895 HB 
33% dels HB són MICE 



Accions 

especials 



4,8 (5) 

Promoció del turisme de negocis català orientat al mercat indi 

WS Convenció NIMA 

61 HB 
103 empreses catalanes 



Interessats per les propostes d’interior i muntanya. 

Les distàncies es compensen si l’oferta és atractiva.  

Fam trip NIMA: Montserrat, Cardona, Val d’Aran… 



Consolidació del programa Ambassadors 

Reconeixement del president Puigdemont a l’esforç dels membres 

27 peticions rebudes 
134 ambassadors 

 
 



Professionals amb gran potencial prescriptor 

Presentació a les societats mèdiques catalanes 

50 metges assistents 
Trobada CVBx i sector mèdic 



3,7 (5) 

Una jornada professional, inspiradora i formativa 

2n Fòrum de Turisme de Reunions de Catalunya 

470 participants 
26 sessions formatives i tallers 



Workshops 



Un format innovador i amb  

bons resultats en un mercat prioritari 

WS Regne Unit (Londres)  

59 compradors UK 
30 empreses catalanes 

4,1 (5) 



Una bona oportunitat per contactar 

amb el sector MICE i corporate alemany 

WS Alemanya (Munic) 

45 compradors  
10 empreses catalanes 

4,3 (5) 



WS MICE i Fam trip França 

4 (5) 

Projecció al mercat francès 



Trobada entre CVBx i les associacions internacionals amb seu a Bèlgica 

WS i Famtrip Associatiu FAIB Benelux (Catalunya)  

3,7 (5) 



· WS Confec Red (UK)   

· M&I Forum Europe Spring (Europa)  

· M&I Forum Europe Summer (Europa) 

· WS Travel Match (Països nòrdics) 

 · M&I Forum America 

  (EEUU, Canadà i LATAM)   

· WS Meet the Bidder Grand Edition     

  (Alemanya 16 i Polònia i Varsòvia 17)   

· WS OET - Spain (França)   

· WS MICE by Melody (Alemanya) 

· WS Lobster MICE (Europa)   

   

 

· WS Travel show (Països nòrdics)  

· WS Meeting Planners Moscou 

  (Països de l’Est)   

· International MICE Geography 

  Show Rússia (Països de l’Est)  

· WS Outgoing (Polònia) 

· WS Travelmediate  

  (Alemanya, Bèlgica I Holanda) 

 

Els workshops de tercers que repetirem al 2017 



Noruega: 

· Oslo 

França: 

· Lille 

· Toulouse 

· París 

Presentacions comercials 



França: 

· París 

· Lion 

· Lille 

Regne Unit: 

· Irlanda 

Itàlia: 

· Roma 

· Milà 
Israel: 

· Tel-aviv 

· Haifa 

(altres) 

Visites comercials 



Comunicació 

de valor 



Més pràctic i visual 

Nou catàleg vendes CCB 



Eines de promoció online impulsades des de l’ACT 

Actualització de la comunicació del CCB 

App VisitCatalonia  

Actualització web Catalunya.com.  Butlletí ACT/CCB adreçat al sector  



Peticions 

rebudes 



Peticions rebudes per mercats 
Els mercats llunyans tenen més predisposició a fer transfers més llargs si 

s’ofereixen espais I experiències autèntiques I experiencials 



Peticions per territori 
Un 69% s’interessa pel territori que va més enllà de la ciutat de Barcelona. 

Les destinacions costaneres les més demandes.  



Peticions per perfil 
Un 82% provenen d’agències i directament del sector corporatiu. El que més 

demanen són hotels, venues i activitats originals, i novetats  



Amb la col·laboració de: 

catalunya.com/mice/ccb 

Continuem 

treballant 

junts 

el 2017 


