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La primera àrea  temàtica de turisme industrial 

dins d’una fira de turisme internacional 

Del 20 al 22 d’abril 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descobrir, mitjançant el patrimoni industrial, la història,  

    l’evolució tecnològica, la transformació social  i 

      del paisatge d’una destinació turística. 

          

        Viatjar a l’origen d’on vénen aquells productes 

        que podem trobar arreu del món 

  

   Conèixer, gràcies a petits elaboradors  i artesans locals, 

els productes singulars que identifiquen un territori  



  Fira d’ estands on s’ofereix la millor oferta de turisme industrial   

  Àrea d’activitats per al públic, amb demostracions, tallers, tastets… 

  Jornades per a Professionals de Turisme Industrial amb: 

  Presentacions de projectes i productes de turisme industrial 

  Tallers i debats 

  Visita  nocturna i  Cocktail-networking  

  Workshop amb TTOO i AAVV interessats en Turisme Industrial 

  A més de promocions publicitàries gratuïtes en 4 newsletters anuals  

  

Ens ofereix: 



Els dies 20, 21, i 22 de abril de 2018, tindrà lloc al recinte firal de Montjuïc, a Barcelona, la segona fira 
de turisme industrial, el B-INDUSTRIAL, en el marc del saló internacional de turisme B-TRAVEL, que 
compta amb 26 anys d’història. 

 
Després de l’èxit de la primera edició, el Turisme Industrial tornarà  a tenir un espai temàtic propi dins 
d’un saló de turisme que promociona la diversitat d’oferta turística de tot el món.  

 
B-INDUSTRIAL ha nascut amb la voluntat de ser un referent i una cita ineludible per a tots aquells que 
disposen d’oferta turística d’aquesta modalitat i  que la vulguin donar a conèixer als interessats per la 
temàtica, però també per fer-la descobrir als més de 30.000  visitants de B-TRAVEL i dels 800 
professionals que s’hi acrediten. 

 
B-INDUSTRIAL no és només un excel·lent aparador del turisme industrial mundial, també és el 
Meeting-point dels professionals i apassionats per aquest turisme, i  per generar oportunitats de 
negoci. 

 
És per això que tothom que tingui alguna proposta de turisme industrial que oferir, ha d’estar present 
al B-INDUSTRIAL de Barcelona. 



Sectors: 



Expositors: 

 

• Administracions que promocionen el TI 

• Cambres de Comerç i Associacions empresarials 

• Ents de Promoció Econòmica i Turística 

• Organismes institucionals 

• Associacions Públiques i/o Privades 



Expositors: 

 

• Museus públics i privats  

• Empreses visitables i museus d’empresa 

• Infraestructures  posades en valor turístic 

• Centres d’Investigació i Desenvolupament 

• Agències de viatge i operadors turístics 

• Empreses que gestionen productes de TI 



Exposar al B-Industrial: 
• Caldrà enviar la Sol·licitud de Participació corresponent indicant l’opció d’estand escollida, abans 

del 30 de març de 2018.  I efectuar el pagament dels drets d’inscripció, de 360 € (+10 % IVA), per 
tal que la reserva es consideri formalitzada. 
 

• Els imports que consten per a cada opció d’estand, inclouen:  el lloguer, muntatge i desmuntatge;  
la neteja inicial;  aparició al catàleg d’expositors; les invitacions, acreditacions i el mobiliari descrit 
per a cada estand, així com una plaça de pàrquing  per als dies de la Fira. A aquests preus cal 
sumar-hi el IVA (10%) 
 

• El co-expositor (200 € +10% IVA)  serà aquell que formant part de l’estand d’un expositor,  desitgi 
que el seu nom consti al llistat d’expositors. El co-expositor també tindrà dret a unes invitacions  i 
a una plaça d’aparcament  per als dies del B-INDUSTRIAL. 
 

• Els qui només reservin espai  lliure, podran contractar el mobiliari, equipament  i/o serveis amb 
qui vulguin o amb Servifira (consultar catàleg). L’electricitat  es contractarà amb Servifira 
obligatòriament.  D’altra banda, també caldrà contractar-se l’assegurança  obligatòria de 63 € 
 

• Si ho desitgen, podem oferir-vos un estand personalitzat.  Sol·liciteu-nos  informació 
 
Les Reserves efectuades abans del 31 de desembre de 2017,  gaudiran d’un 20% de descompte 

 sobre els Drets d’Inscripció. 



Galeria d’imatges del B-Industrial 2017 



Informació i contractació:  bindustrial@elgenerador.cat 

Us hi esperem ! 

El vostre agent comercial:  Josep Maria Pey    

http://b-industrial.elgenerador.cat/es 

 

+34.675.684.464   

El meeting point  internacional del Turisme Industrial  
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