NOTA DE PREMSA

El Barcelona Convention Bureau duplica les
pernoctacions per congressos captats directament

. Els participants en els esdeveniments congressuals generats pel BCB
generen un 92% més de nits d’hotel facturades durant 2013

. El programa de Turisme de Barcelona atrau també 64.767 delegats
de convencions, incentius i viatges d’empresa a la ciutat

Barcelona, 1 d’abril de 2014. – El nombre de pernoctacions dels delegats assistents a
congressos generats directament pel Barcelona Convention Bureau (BCB) de Turisme
de Barcelona s’ha duplicat en un any. Les 560.000 nits d’hotel facturades a aquests
delegats durant 2013 representen un increment del 92% en relació a les registrades en
l’any anterior, quan en van ser 290.371.
Les pernoctacions s’han disparat a conseqüència del fort augment de participants en els
congressos captats directament per aquest organisme de promoció, 126.000 assistents en
total. Aquesta xifra és un 34% superior en comparació a la quantitat de delegats que el
consorci va atraure l’any 2012, quan en van arribar 93.367.
El mercat corporatiu creix a un fort ritme
També hi ha hagut un major increment dels viatges corporatius amb destinació final a la
capital catalana contractats directament pel Barcelona Convention Bureau. Tot i que en
valors absoluts el volum de participants en reunions d’empresa i viatges d’incentiu
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guanyats pel programa de Turisme de Barcelona és menor que els del mercat dels
congressos, l’alça registrada durant l’any 2013 és també força remarcable.
En concret el BCB va portar 64.000 participants a trobades d’empresa, convencions i
viatges d’incentiu a la ciutat. Són pràcticament 30.000 més que els que hi havien pres
part un any enrere, els quals, en increment percentual, suposen un 86% mes d’arribades.
Les convencions, trobades d’empresa i incentius promoguts per l’organisme barceloní
de promoció van sumar 189.975 nits d’hotel facturades. Un any enrere, n’havien estat
107.282. Com a resultat, les pernoctacions que cal atribuir a aquests viatgers corporatius
han crescut en més d’un 77%.
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.

Congressos (captats pel BCB)
2012

2013

%

Delegats

93.367

126.000

+34

Pernoctacions

290.371

560.000

+92

Reunions d’empresa (captades pel BCB)
2012

2013

%

Delegats

34.779

64.767

+86

Pernoctacions

107.282

189.975

+77
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