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1. Fes un llistat de les empreses d’esdeveniments i congressos espanyoles presents a la fira. 

D’aquestes hi ha cap que tingui la seu a Catalunya? 

A la fira hi havien 429 entitats espanyoles. Hi havien hotels, empreses de transport, 
representació de diferents comunitats autònomes, agrupacions empresarials (conventions 
bureau), publicacions especialitzades i evidentment empreses d'esdeveniments i 
congressos. 

Aquesta La llista de les empreses espanyoles que organitzen esdeveniments i congressos 
presents a la fira, se n'han eliminat els hotels, els conventions bureau i les infrastructures: 

  
• 360experience 
• 360ingenia 
• Sit Events - Spain Incentive 
Travel 
• Abramar Dmc 
• Abreu Dmc Spain 
• Absolute Groups & Incentives 
• Aim Group International 
• Ambiance Incentives 
• Amfivia Outdoor Events 
Management 
• Andalusia Incoming 
• Another Konzept 
• Atlanta Travel & Corporate 
Events 
• B Network 
• Bac Events 
• Baix Llobregat Meetings & 
Events In... 
• Bedouk Events Sourcing 
Solutions 
• Bitravel-Sergofi 
• Calella Moventis 
• Canarias.Com 

• Capital Incentive Dmc 
• Cititravel Dmc Spain & Portugal 
• Cutting Edge Events Spain And 
Portugal  
• D-Company 
• Destination España Meetings 
And... 
• Directo Spain 
• Dmc Galicia 
• E&Tb Group Events & Travel 
Barcelona 
• Ecis ( European Conference & 
Incentive... 
• España Incoming & Incentives 
(Spain... 
• Euromotivation Dmc Spain 
• Event Planner Spain 
• Event.One Dmc, S.L. 
• Eventisimo Dmc Spain & 
Portugal (Canary... 
• Eventisimo Dmc Spain & 
Portugal... 
• Eventresult 
• Events & Co 
• Eyv Events 

• Farmespana & Eventus Xxi 
• Genial Travel Consulting 
• Gep Destination Management - 
Spain, A... 
• Gl Events 
• Grupo Eventoplus 
• Grupo Lopesan  
• Grupo Paco-Pepe 
• Hagoos 
• Holiday Inn Valencia 
• Iberoservice Incoming Services 
• Incentives Barcelona 
• Incentivos Ibiza Dmc 
• Indigo Dmc Group 
• Indigo Travel & Events 
• Inspirations Of The World 
• Itb Dmc 
• Kontiki Dmc 
• Kt Events 
• Kuoni Destination Management 
Spain 
• L&P Travel - Clip Events 
• Lanzadizo Incentive & Food 
Travel 
• Lime Dmc 
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• Maximice Events Dmc Mallorca 
& Ibiza 
• Mdt Destination Management 
• Meet In Med - Mediterranean... 
• Meetin 
• Meeting In Santa Cruz De 
Tenerife 
• Mt Global Canary Islands Dmc 
• Nis, North Incoming Service, 
Bilbao &... 
• Ole Special Events - Woi Spain 
• Pacific World Spain & Portugal 

• Protocol Destination 
Management Spain Sl 
• Rioja Alavesa Wine Route 
• Rta Spanish Event & Incentive 
Organisers 
• S.T.I. - Servicios Turisticos 
Integrales 
• Seproevents 
• She, Spanish Heritage Dmc - 
Euromic... 
• Starwood Sales Organisation - 
Madrid 

• Stop Incentives & Events 
• Ta Dmc Spain 
• Team Vazquez 
• Teamfactory, Events & 
Adventure 
• The Golden Wheels 
• Valencia Dmc 
• We Barcelona 
• Wedgewood Spain 

 

 

D'aquestes empreses n'hi ha moltes amb seu a Catalunya, ca tenir en compte que 
Barcelona és un dels principals destins de turisme de negocis (esdeveniments i 
congressos) del món. 

Per exemple: 

• Sit Events: C/ Tribala 3, Pineda de Mar 

• E&TB Group: Rambla Catalunya 5, Barcelona 

 
2. Per què creus que és interessant que les Oficines d’Informació turística tinguin relació amb les 

empreses d’esdeveniments i congressos que hi ha a la fira? 

No només és interessant sinó que imprescindible, les persones que es desplacen per 
motius professionals son turistes, per tant son susceptibles de rebre informació turística. 

Les empreses d'esdeveniments i congressos ofereixen unes instal·lacions i uns serveis per 
a activitats professionals, en hotels, palaus de congressos etc..  

En la elecció de la destinació on es realitzarà aquesta activitat, els clients també  tenen en 
compte altres factors, com per exemple les infraestructures de transport i cada vegada 
més el que aquesta ofereix com a atractiu turístic. 

Prova d'això és que moltes empreses que particpaven a la fira s'agrupaven al voltant de la 
destinació, per exemple: Noruega, Holanda o Escòcia. 
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3. Empreses que representen espais singulars, quina documentació ofereixen sobre aquests espais? 

Troba almenys una empresa que gestioni espais i un espai singular que pugui ser seu 

d’esdeveniments, activitats d’empresa... 

Totes les empreses que representen espais singulars he escollit 
La pedrera (Casa Milà). Com en molts altres casos l'espai és la 
base del producte. A la pedrera fins i tot el càtering està 
inspirat en Gaudí. 
El lema "A unique site an exclusive offer and an 
unforgettable experience" és un resum del que significa realitzar un esdeveniment en 
aquest monument patrimoni de la humanitat per la Uneso. 
 
Ofereixen: 

• 3 Sales de banquets úniques al món pel seu disseny. 
• 1 sala de reunions de 240m2 (Gaudí Room). 
• 1 Auditori de 426m2 amb capacitat de 250 persones. 
• El fabulós terrat. 
• Cuina i Catering a càrrec de Nandu Jubany (Estrella Michelin) 
• Tour especial per l'edifici (La Pedrera Secreta) 

[Enllaç pdf] 
 

4. Anar a l’stand de la Diputació de Barcelona i demanar informació sobre espais singulars a la 

província de Barcelona. Escull tres d’aquests espais i justifica la teva elecció. 

 

 

• La Casa Batlló: Al Passeig de Gràcia rivalitza amb la 
Casa Milà (la Pedrera) a l'hora de captar l'atenció dels 
turistes. S'hi poden llogar diversos espais, als soterrani 
les cotxeres i les carboneres, la planta noble, la sala 
Jujol, les golfes i el Terrat del Drac. D'aquests espais 
he escollit el terrat del drac, donsc tot i ser més petit 
que el de la Casa Milà és potser més espectacular. 

• El palau de la música catalana: Es tracta d'una de 
les joies del modernisme català, patrimoni de la 
humanitat per la Unesco. Disposa de multiples sales per realitzar-hi  aces d'empresa 
reunions, etc... la Sala de Concerts, el Petit Palau, el Foyer, la Sala d'Assaig de 
l'Orfeó Català, la Sala Lluís Millet. 
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És sense cap dubte la sala de concerts més especial d'europa, es pot cubrir la 
platea per s a sopars/dinars de manera que hi queda espai per a 350 persones 
sentades i 550 de peu dret. 

L'ambient que s'hi respira és ple d'art i de música 

• El MNAC (Sala Oval): el MNAC disposa de nombrosos espais que poden ser 
llogats, hi han dos auditoris, la cúpula, el vestíbul, la sala sert i el que he escollit: la 
Sala Oval. Aquesta sala té una superfície de 1.600 m2, es tracat d'un espai 
polivalent, s'hi poden fer, sopars de gala, còctels, incentius, concerts, lliurament de 
premis, etc....  

A la sala també s'hi fan concerts, disposa d'una grada per a 500 persones. 

Es tracta d'una sala espectacular amb molta llum natural. Segons el Mnac és una de 
les sales per a esdeveniments més gran d'Europa. La sensació d'espai quan s'està 
enmig de la sala és indescriptible. 

 
 


