
EL CCB
AL 2019
Treballem conjuntament per aconseguir que Catalunya
sigui una marca potent com a destinació de turisme de
reunions. Mirem cap al futur, però també és important
fer una breu ullada al passat per fer un salt endavant
encara més gran. 

01
empreses catalanes van participar en les
accions de promoció i vendes impulsades pel
CCB.

Les xifres del 2019
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01 Les xifres del 2019

Vam presentar Catalunya com a
destinació MICE en 15 workshops de
tercers per arribar als nostres mercats
internacionals prioritaris.

Accions amb tercers
Vam participar en dues fires
amb estand propi: IBTM
(Barcelona) i IMEX Europa
(Frankfurt). Un centenar de HB
van participar en l'esmorzar
que va organitzar el CCB.
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Accions pròpies
Workshops propis són els
que vam organitzar l'any passat,
tres de corporatius i un
d'associatiu: Regne Unit, Itàlia i
Alemanya van ser els
mercats escollits per al corporatiu i
Espanya per l'associatiu. 
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Famtrips són els que vam
organitzar per a agències del
sector corporatiu: Alemanya,
Regne Unit, Bèlgica, Itàlia i Estats
Units.
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Són les presentacions
comercials que vam fer de
Catalunya, 18 en fires.
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Són les visites comercials que
vam fer a 5 països: França,
Bèlgica, Corea del Sud, Brasil i
Argentina. 
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Hosted Buyers són els que vam
acollir als FT de mercats
internacionals:

Corporatiu Bèlgica: Costa Brava
Corporatiu Alemanya:
Costa Daurada
Corporatiu Itàlia: Costa Daurada
Corporatiu Regne Unit: Costa
Brava
IBTM World EEUU: Costa Brava
+ BCN
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Famtrips dirigits al mercat nacional,
tres per a DMCs locals, que van
generar unes 24 visites de
prospecció als territoris següents:  

Olot, Girona i Lloret
Baix Llobregat
Cardona

I un dirigit al sector associatiu, que
que va comptar amb 9
participants que van anar a Reus,
Girona i Lloret. 
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Professionals van participar en les formacions
del CCB. La línia de formació del 2019 es va
centrar en el màrqueting digital i les vendes.

Màrqueting digital 360 graus.1 Marca personal i networking a
través de les xarxes socials: com
treballar la teva imatge personal al
món digital.
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CRM i marketing automation.3 Design Thinking & Visual Mapping4
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“El format del workshop és ideal per
conèixer tots els participants i
acompanyar-lo d’un famtrip és una
gran oportunitat per a nosaltres.”

Què opina el sector
de les accions realitzades?

“Molt bona selecció, bones
agències que treballen en MICE.”

WS MICE
AAVV Itàlia

Presentació a
Copenhaguen

PortAventura Business 
& Events

Marta Ríos, Across Spain

WS Associatiu
Estatal

“Mantenir com a mínim una acció anual d’aquest tipus crec que ens és molt útil
per als OPCs, ja que el sector corporatiu a nosaltres ens queda molt lluny.
Gràcies i felicitacions a tot l’equip.”

Rafel Peris, Grupo RiC
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Per primera vegada el CCB va celebrar una gran
trobada de networking per als membres del
Programa Ambassadors. També vam organitzar
dos esmorzars a Barcelona i Tarragona.

MEET AMBASSADORS

Van participar al networking 30
professionals reconeguts internacionalment
que ajuden a promoure Catalunya com a
seu per acollir congressos, reunions i
esdeveniments. Actualment el Programa
Ambassadors compta amb 148
professionals de referència, 11 es van
incorporar al programa el 2019, procedents
de diferents sectors econòmics, com els de
la medicina, el cinema, la música i l'esport. 

Què destaquem del PAO 2019:

Durant aquest any ens hem fet membres de Strategic Alliance of the National Convention Bureaux
of Europe

Més presència
Què destaquem del PAO 2019: 03b

Un punt de trobada entre 16 membres
assistents del CCB i 9 associacions estatals que
organitzen congressos i reunions.

WORKSHOP ASSOCIATIU

Les associacions van valorar en un
60% la probabilitat d'organitzar els
seus propers esdeveniments a
Girona, Lloret, Reus o Tarragona. 

Què destaquem del PAO 2019:03c

04a Peticions comercials
Peticions per sector

Corporatiu (81%) Associatiu (19%)

Associatiu
19%

Corporatiu 
(81%)

04b Peticions comercials
Peticions per territori

La resta de Catalunya (62%)

Barcelona (ciutat) (38%)

Barcelona
38% Catalunya
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04c Peticions comercials
Peticions per territori

38%

24%
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14%
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Barcelona (38%) Barcelona (prov.) (24%)

Girona (19%) Tarragona (14%) Lleida (5%)
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05 Intel·ligència de mercats
Nous estudis

BarcelonaGirona

Tarragona

Actualització dels perfils MICE dels mercats on comptem amb Centres de Promoció Turística

Brief de mercats 2020

Es poden consultar a l'extranet de l'ACT.

SuèciaRegne Unit França

http://www.catalunya.com/catalunya-convention-bureau-ccb
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