NOTA DE PREMSA

Barcelona consolida el seu turisme de reunions

• Es tanca 2014 amb 580.000 delegats en congressos, convencions i
incentius, segons el balanç del Barcelona Convention Bureau
• La capital catalana ja té confirmats un total de 223 nous
congressos per al període 2015-2021

Barcelona, 12 de març de 2015. – El turisme de reunions a Barcelona s’ha consolidat
el 2014 al voltant dels 580.000 delegats en congressos, convencions i jornades, una
xifra pràcticament equivalent a la de l’any anterior, que s’ha traduït també en un
increment del 7% en el nombre de pernoctacions a la ciutat. A més, la capital catalana ja
té garantits un total de 223 congressos d’aquí a l’any 2021. Els resultats del turisme de
reunions a Barcelona s’han fet públics aquest matí en el transcurs de l’Assemblea
General del Barcelona Convention Bureau (BCB), de Turisme de Barcelona.
El nombre total de delegats de reunions que han assistit a congressos, jornades, cursos,
convencions i incentius a Barcelona el 2014 ha estat de 579.855 professionals, un 0,7%
per sota dels atrets un any enrere. A més de reeditar gairebé la xifra de participants,
destaca el comportament registrat en pernoctacions, amb 2.071.586 nits facturades. Una
alça que indica que els assistents a reunions professionals, aquest últim any, han allargat
l’estada a la ciutat. Aquesta dada representa un sòlid 7% d’augment.
El caràcter cíclic d’alguns dels congressos més importants, que en cada convocatòria se
celebren a ciutats diferents, treu rellevància a l’evolució any a any del segment del
turisme de reunions, que és aconsellable prendre en consideració amb més perspectiva.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE DELEGATS DE TURISME DE REUNIONSI PERNOCTACIONS
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+ 7,0%

Principal focus promocional en els Estats Units
Aquests resultats s’han examinat en el marc de la reunió de l’Assemblea General del
Barcelona Convention Bureau, reunida avui, i en què s’ha analitzat, entre d’altres, els
factors que situen Barcelona al capdavant d’Europa en turisme de reunions.
Per a aquest any, el BCB treballarà de manera específica la captació d’activitat
econòmica en el mercat dels Estats Units, tot aprofitant la depreciació de l’euro respecte
al dòlar dels darrers mesos. A més de la primera potència econòmica mundial, el
programa de turisme de reunions de Turisme de Barcelona prioritzarà també altres
mercats, com el d’Alemanya, el Regne Unit i França, amb algunes accions
seleccionades també al continent asiàtic, entre d’altres.
En marxa 104 candidatures a nous congressos
Per al període 2015-2021, la capital catalana ja té confirmada la celebració d’un total de
223 nous congressos a la ciutat. En aquests set anys, Barcelona ja s’ha assegurat
l’arribada de més de 753.000 delegats. Als quals caldrà afegir tots els que es derivin de
les 104 candidatures addicionals a nous congressos que en aquest moments té en actiu,
obertes, el Barcelona Convention Bureau, i que podrien recalar també a Barcelona.
El Barcelona Convention Bureau (www.barcelonaconventionbureau.com) és el
programa especialitzat de Turisme de Barcelona per a la promoció de la ciutat com a
destinació de congressos, convencions i viatges d’incentiu. Nascut l’any 1983 i pioner a
l’Estat espanyol, el BCB fa tasques d’assessoria i planificació de reunions per a totes
aquelles empreses que volen organitzar una trobada professional.
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