
 
 

 

NOTA DE PREMSA 

 
La Corunya reuneix 50 agents de viatges en 

una nova etapa de l'ACAVe Travel Market 

Tour 
 

 

 Companyies aèries i de creuers, grups hotelers, destinacions turístiques i 

empreses d'assegurances i tecnologia han presentat a les agències convidades 

les últimes novetats per a la temporada turística del 2022 

 

16 de març de 2022.- l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades 

(ACAVe) ha celebrat avui a l'NH Collection Sevilla 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 on ha destacat que “tot i l'escenari advers que ha generat la guerra 

d'Ucraïna, amb la pujada generalitzada de preus i d'incertesa consegüent, les previsions de 

viatges són notablement millors que l'any passat. Aquesta campanya és crucial per iniciar el 

camí de la recuperació”. 

 

 



 

Tot seguit, Mónica Milá, team leader Espanya de Vueling, ha iniciat el torn dels Operadors 

presentant els plans de la companyia per a aquesta primavera anunciant l'obertura de noves 

rutes i notables increments de l'operació amb París i Londres. Tot seguit, Cosme Máiz, director 

comercial de CDV, ha presentat la plataforma d'agregació per a agències de viatges amb 

proveïdors de tot el món. Manuel Lino, Product Manager de Turisme de Portugal, ha 

presentat els atractius d'aquest país que any rere any rep més visitants. Toni Fernández, 

Executive Sales, Sandos Hotels & Resorts ha exposat les propostes de la cadena l'àmbit 

d'esdeveniments i MICE. Per la seva banda, Maria José Eiras, Key Account Manager.Trade 

Sales Spain Sales Management d'Iberia ha presentat els plans de la companyia per a aquesta 

temporada de superació de la pandèmia, que reben el nom de pla “next chapter” els eixos del 

qual són un millor servei, un projecte de sostenibilitat i un increment de les connexions aèries, 

especialment amb els EUA (destacant Dallas, Washington i San Francisco). A continuació, 

David Bretos, Sales Director Spain d'Expedia TAAP ha presentat el programa de reserves 

global amb més d'1 milió d'allotjaments, 500 aerolínies, a més d'operadors de rent a car i 

activitats. Anna Barceló, responsable de Màrqueting a Costa Brava – Pirineu de Girona ha 

donat a conèixer els atractius de la regió que es presenten a la campanya “Viu el Doble”. Tot 

seguit, ha estat el torn de Juan Francisco Alonso, responsable de zona Nord-oest d'AON, que 

ha recordat el paper fonamental de les assegurances de viatge en el context de recuperació de 

l'activitat turística. Ha tancat la ronda d´intervencions Alicia Gómez, coordinadora de les 

oficines de turisme de l´Ajuntament d´Eivissa per recordar-nos els increïbles atractius de la 

capital d´Eivissa, una ciutat patrimoni de la UNESCO. 

 

Entre els mesos de març i juny es realitzaran 10 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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