
 

 

Nota de premsa 
 

ACAVE Travel Market Tour conclou avui a 

Barcelona reunint a 80 agents de viatges 
 

 

 Després de 10 etapes d'ACAVE Travel Market i més de 50 operadors 

participants, aquesta nova ronda de trobades entre programadors i agents ha 

comptat amb la participació de més de 600 agents de viatges. 

 

 

1 de juny de 2022.- l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) 

ha celebrat avui a l'Hotel Radisson Blue 1882 de Barcelona la darrera trobada d'aquesta 

temporada de l'ACAVe Travel Market Tour, un itinerari de presentacions per tota Espanya 

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 que ha estat conduïda i moderada per la gerent d'ACAVE, Catiana Tur ha 

començat amb una benvinguda del president d'ACAVE, Jordi Martí que ha confirmat “els 

bons pronòstics per a la temporada s'estan complint més i més a mesura que avança la 

temporada. Aquestes dades que estem veient amb increments sostinguts del nombre de 

reserves són la millor notícia per a totes aquelles empreses que encara no s'han recuperat dels 

perjudicis de la pandèmia i que es veuen forçats a mantenir part de l'equip a la reserva. 

Esperem que l'estiu marqui definitivament el canvi de tendència i puguem veure fora de perill 

totes les agències”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A continuació, Francisco Escuder, Regional Manager for Latin America, Portugal i Spain de 

Wetu Travel Technology, ha presentat les solucions digitals de la seva empresa per a 

professionals de viatges. Tot seguit, Ariana Fonseca, Product Manager de Turisme de 

Portugal, ha destacat l'oferta de destins urbans del nostre país veí. Alfredo Capote, 

representant del sector empresarial turístic de Turisme de la Palma – Cabildo de la Palma 

ha detallat l'experiència de conèixer l'illa canària com Viaja al centro de la tierra amb La 

Palma. Victoria Lázare, sales executive de Tap Air Portugal, ha exposat les novetats i rutes 

de la temporada. Aixa Iglesias, destination Sales Director de Sandos & Manconfort Hotels 

va parlar del programa de fidelització per a agents de viatges de la cadena hotelera. Dolores 

Pérez, directora de l'Oficina Nacional Israeliana de Turisme, va exposar els atractius de la 

destinació. Paquita Castillo, directora comercial d'APG Spain GSA – Kenya Airways, ha 

presentat aquesta companyia aèria sota el lema “The pride of Africa”. 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. Dominique Maulin-Diabira, 

directora per a Espanya i Portugal d'ATOUT FRANCE, Agència de Desenvolupament 

Turístic de França, va presentar el pla de 20 idees per viatjar de manera sostenible per 

França. Maria Chaverri, Trade & Leisure Account Manager d'Air France KLM, ha acabat la 

ronda de presentacions parlant dels plans de la companyia per a aquesta temporada. 

 

 

Entre els mesos de març i juny s'han realitzat 10 ACAVe Travel Market a les ciutats següents: 

Barcelona (9 de març), Sevilla (16 de març), Bilbao (23 de març), Madrid (30 de març), 

Especial B- Travel (1 d'abril), A Corunya (6 d'abril), Palma de Mallorca (11 de maig), 

Màlaga (18 de maig), València (25 de maig) i Barcelona (1 de juny).
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  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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