NOTA DE PREMSA

Barcelona encapçala les preferències
dels organitzadors de reunions europeus
• La meitat dels enquestats pels consultors Pro Sky ha
planificat una trobada a la capital catalana aquest 2014
• La ciutat és la destinació internacional més triada, per
damunt de Londres, Berlín i París, per allotjar reunions

Barcelona, 28 de març de 2014 -- Els organitzadors de reunions europeus ho tenen
clar: la millor destinació urbana internacional per allotjar una trobada o esdeveniment
professional aquest 2014 és Barcelona. La capital catalana s’ha situat en el primer lloc
de la llista mundial de preferències dels event planners europeus enquestats per la firma
especialitzada en consultoria d’aviació Pro Sky, segons publica la revista digital
especialitzada Meetpie (www.meetpie.com).
Més de la meitat dels 160 enquestats han assegurat que han programat la celebració
d’un congrés, una reunió o un esdeveniment professional a la Ciutat Comtal en el seu
calendari de 2014. Aquesta predilecció situa Barcelona al capdamunt de la tria dels
planificadors, per sobre de Berlín, en segon lloc amb un 36% de les preferències, i
Londres, tercer amb un 33%, seguits per Lisboa, amb un 32%, i París, amb un 31%.
La investigació realitzada pels consultors de Pro Sky entre el sector MICE (Meetings,
Congress and Incentives), revela la “febre llatina” actual dels organitzadors de reunions.
Així, el 54% dels organitzadors de reunions han planificat una trobada professional a
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l’Estat espanyol. Altres països europeus meridionals com Portugal, Itàlia i França també
són presents a la programació per part del 35% de les persones enquestades.
Onada de peticions de l’Índia i la Xina
L’elecció per fer o participar en un congrés o reunió a Barcelona no és privativa
d’Europa. El conseller delegat de l’empresa Lifestyle DCM, Tony Anagor,
especialitzada en atracció de congressos i incentius, afirma que l’enquesta reforça el que
s’ha estat veient en els últims deu anys a Barcelona. Enguany, “hem vist un increment
del 30% de consultes per al primer trimestre comparat amb el mateix de l’any
anterior –explica--, amb una onada de peticions de l’Índia i la Xina”.
Professionals especialitzats en l’organització de congressos i trobades professionals,
com ara Lifestyle, subratllen que Barcelona treballa molt dur per trobar contínuament
vies per expressar-se de manera divertida i creativa a la vegada. Una prova en són la
varietat de fires, exposicions i conferències que s’hi organitzen cada any, remarquen.
“Un aspecte únic de Barcelona i que li escau força és el seu perfil de destinació
turística perfecta amb una bona xarxa d’hotels i atraccions, a més a més de
complir amb tots els requisits d’una destinació MICE completa amb centres de
convencions, espais d’exposicions i hotels de negocis”, reflexiona Tony Anagor.
Barcelona ha estat la ciutat de tot el món que ha rebut més delegats assistents a
congressos entre 2008 i 2012, com recull el rànquing elaborat per la International
Congress and Convention Association (ICCA) amb motiu del seu 50è aniversari. La
capital catalana va atraure en aquest quinquenni 519.159 participants congressuals.
El Barcelona Convention Bureau és el programa de Turisme de Barcelona que
promociona la ciutat com a destinació de congressos, convencions i viatges d’incentiu.
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