Nota de premsa

ACAVe Travel Market ha reunit avui a Palma
de Mallorca 80 agències de viatges balears i
operadors turístics



Companyies aèries i de creuers, grups hotelers, destinacions turístiques i
empreses de tecnologia han presentat a les agències convidades les seves
darreres novetats per a la temporada turística de 2022

11 de maig de 2022.- l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades
(ACAVe) ha celebrat avui a l'Hotel Nixe Palace de Palma una nova trobada de l'ACAVe
Travel Market Tour, un itinerari de presentacions per tota Espanya pensat per exposar de
primera mà als agents de viatges les novetats en serveis i productes turístics dels operadors
clau del sector. Després de dos anys de pandèmia i esdeveniments virtuals o híbrids, l'ATM
Tour reprèn aquest any el seu format original 100% presencial.
La trobada d'avui, conduïda i moderada per la gerent d'ACAVE, Catiana Tur, ha començat
amb una benvinguda del president d'ACAVE, Jordi Martí que ha comentat en la seva
intervenció que “estem visquent un moment de recuperació de l'activitat turística i les
perspectives per a l'estiu són molt positives. Tot i així, seguim en un context complex a causa
de l'alça dels costos de l'energia i els carburants que estan afectant els preus dels viatges. Més
que mai la col·laboració entre operadors i professionals de les agències de viatges és important
per aportar eficiència i valor afegit als nostres clients”.

Tot seguit, l'Agència Catalana de Turisme ha estat el primer operador a intervenir: Rebeca
Blázquez, responsable de l'oficina per al mercat espanyol i portuguès de l'ACT, ha presentat el
producte “Grand Tour Catalunya”. Tot seguit, Maria Chaverri, Trade & Leisure Account
Manager d'Air France KLM ha exposat les novetats de la companyia per a aquesta
temporada. Per la seva banda, Laura Marzo, cap de vendes de Baleària, ha presentat els
nous serveis i rutes de la companyia per a la nova temporada. Ingrid Graells, directora
Comercial de Beroni, ha mostrat els avantatges del BGS Sign Contract, una plataforma per a
la creació i gestió àgil dels contractes de viatge combinats. Cosme Maíz, director comercial de
CDV, ha presentat la plataforma d'agregació per a agències de viatges amb proveïdors de tot
el món. Nieves Domínguez, directora Comercial Spain & Portugal/Latam de Maritim Hotels,
ha compartit el ressorgiment de la companyia després del COVID19. A continuació, Antonio
Lozano, Leisure Senior Sales Executive i Noemí Miguel, corporate Account Executive de Qatar
Airways han presentat la destinació Doha. Aixa Iglesias, Destination Sales Director de
Sandos & Manconfort Hotels ha presentat l'experiència única que es pot gaudir als seus
hotels. Valentín Rodríguez, comercial de Passatge i Jana Peiró, Passenger Manager de
Transmed, han exposat els nous serveis i les rutes que s'operaran aquesta temporada. I per
tancar, Isabel Fernández, regional Manager de Vueling, ha anunciat l´obertura de noves
rutes i notables increments de l´operació amb París i Londres. Així mateix, aquesta temporada
mantindran a la península fins a 100 rutes domèstiques.
Entre els mesos de març i juny es realitzaran 11 ACAVe Travel Market a les següents ciutats:
Barcelona (9 de març), Sevilla (16 de març), Bilbao (23 de març), Madrid (30 de març),
Especial B-Travel (1 d'abril), la Corunya (6 d'abril), Palma de Mallorca (11 de maig),
Màlaga (18 de maig), València (25 de maig) i Barcelona (1 de juny).

Sobre ACAVE
L´Associació Corporativa d´Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) és la patronal
d´agències de viatges d´àmbit estatal amb seu a Catalunya. ACAVe és l´Associació més
representativa d´Espanya amb aproximadament 450 associats i al voltant de 1.000 punts
de venda a tot Espanya. Formen part de l'Associació agències de les diferents tipologies:
emissores de vacances i corporatives, tour operadors, receptives de costa i de ciutat, agències
online i de creuers.
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