
 

 

Nota de premsa 

 

40 agències de viatges valencianes participen 
en una nova edició de ACAVe Travel Market 

 

 Companyies aèries i navilieres, grups hotelers, destinacions turístiques i 

empreses de tecnologia han presentat a les agències convidades les seves 

darreres novetats per a la temporada turística del 2022 

 

 

26 de maig de 2022.- l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) 

va celebrar ahir a l'Hotel Eurostars Rey don Jaime de València 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 va ser conduïda i moderada per la gerent d'ACAVE, Catiana Tur, que va comentar 

en la seva intervenció que “l'activitat turística s'està recuperant a passos de gegant des de 

Setmana Santa i les previsions estan millorant dia rere dia. És important que llegim aquesta 

situació amb optimisme però també amb prudència atès que la inflació i els alts preus del 

carburant dibuixen un escenari encara complicat en el futur més immediat”. 

 

A continuació, Domenique 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. Tot seguit, Ingrid Graells, directora 

Comercial de Beroni va exposar els avantatges del BGS Sign Contract, una plataforma per a 

la creació i gestió àgil dels contractes de viatge combinats. Nino Marot – Conseller de Turisme 

del Comú d’Encamp, va presentar els atractius d´aquesta incomparable destinació 

d´Andorra. David Bretos, Sales Director Spain d'Expedia TAAP, va compartir la plataforma 

amb un programa de reserves global amb més d'1 milió d'allotjaments, 500 aerolínies, a més 

d'operadors de rent a car i activitats. Mercedes Orduña, Directora de Màrqueting de l'Oficina 

Nacional Israeliana de Turisme, va presentar aquest gran destí mediterrani carregat 

d'història. A continuació, Sara Jiménez, Leisure Sales Accounts Executive, i Beatriz Bartolomé, 

Corporate Account Executive de Qatar Airways han detallat els atractius de la destinació 

Doha. José Luis Mesa, Responsable del mercat nacional de Sandos & Manconfort Hotels va 

parlar dels paquets d'esdeveniments de la cadena. Eduardo Tallada, responsable comercial 

Eivissa, Múrcia, Llevant i Andalusia de Trasmed, van exposar els nous serveis i les rutes que 

s'operaran aquesta temporada. Meritxell Muriel, Promoció de Turisme de Barcelona, va 

presentar les novetats de la ciutat comtal per a la nova temporada. I per tancar, Isabel 

Fernández, regional Manager de Vueling, va anunciar l´obertura de noves rutes i notables 

increments de l´operació amb París i Londres. Així mateix, aquesta temporada mantindran a 

la península fins a 100 rutes domèstiques. 



 

 
 
Sobre ACAVE 

 

 

 

 

Entre els mesos de març i juny es realitzaran 11 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), A Coruña (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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