
 
 

 

 

Nota de premsa 
 

 

ACAVe Travel Market ha reunit avui a Sevilla 

65 agències de viatges andaluses i 10 

operadors turístics 

 

Companyies aèries i de creuers, 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 

 

 

 

16 de març de 2021.- 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 del president d'ACAVE, Martí Sarrate que ha destacat en la seva intervenció 

que “la bona acollida que ha tingut aquest esdeveniment entre les empreses andaluses que estan 

veient que els ATM són un fòrum molt interessant per contactar directament amb els operadors 

turístics, no només per conèixer les seves novetats, sinó per aclarir amb ells dubtes operatius 

concrets, fer networking i construir noves oportunitats de negoci”. 

 

A continuació, l'Agència Catalana de Turisme ha estat el primer operador a intervenir: Bea 

Nubiola, Head of Brand Management/Experiential Màrqueting Unit de l'ACT, ha presentat el 

producte “Grand Tour Catalunya”.  

 

Seguidament, Maria Chaverri, Trade & Leisure Account Manager d'Air France KLM ha exposat les 

novetats de la companyia per a la present temporada. 

 

Tomás París, director dels Serveis de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de 

l'Ajuntament d'Eivissa, ha detallat els arguments per tornar a visitar la capital de l'illa blanca 

aquesta temporada 2022. 

 

Tot seguit, ha estat el torn de David Lara, responsable de zona Andalusia occidental i Extremadura 

d'AON, que ha recordat el paper fonamental de les assegurances de viatge en el context de 

recuperació de l'activitat turística. 

 

Ingrid Graells, directora Comercial de Beroni, ha mostrat els avantatges del BGS Sign Contract, 

una plataforma per a la creació i gestió àgil dels contractes de viatge combinats.  

 

Cosme Máiz, director comercial de CDV, ha presentat la plataforma d'agregació per a agències de 

viatges amb proveïdors de tot el món.  

 



 

 

 

Toni Fernández, executive Sales de Manconfort & Sandos Hotels ha presentat l'experiència 

única que es pot gaudir als seus hotels.  

 

José Antonio Hermoso, general Manager de Mundomar Cruceros ha centrat la seva presentació 

als creuers de Princess Cruises i Cunard per al 2022 amb Guia Assistent de Mundomar Cruceros.  

 

Elena Soler, Promoció i Secretaria Tècnica de Tour & Kids ha detallat la seva oferta d'experiències 

a la Comunitat Valenciana. 

 

I per concloure, Isabel Fernández, regional Manager de Vueling, ha anunciat l´obertura de noves 

rutes i notables increments de l´operació amb París i Londres. Tanmateix, aquesta temporada 

mantindran a la península fins a 100 rutes domèstiques. 

 

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), Alacant (27 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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