2020
Del 27 al 29 de març
La primera àrea temàtica de turisme industrial
dins una fira de turisme internacional

Tindrà lloc en el marc del saló
internacional de turisme de Barcelona

Xifres de 2019:

36.000
Visitants

1.233
professionals
acreditats

Un aparador del turisme industrial

Patrimonial o històric

Empreses en actiu
(indústria viva)

Sectors

Els dies 27, 28, i 29 de març de 2020, , tindrà lloc al recinte firal de Montjuïc, de
Barcelona, la quarta fira de turisme industrial, el B-INDUSTRIAL, en el marc del saló
internacional de turisme B-TRAVEL, que compta amb 28 anys d’història.
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 la vulguin donar a
conèixer als interessats per la temàtica, però també per fer-la descobrir als més de
36.000 visitants del B-TRAVEL i dels 1.200 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 una
oportunitat 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.

Expositors:
• Organismes institucionals que promocionen el TI
• Cambres de Comerç i Associacions empresarials
• Ens de Promoció Econòmica i Turística
• Administracions i empreses gestores de producte de TI
• Associacions Públiques i/o Privades

• Museus públics i privats
• Empreses visitables i museus d’empresa
• Infraestructures posades en valor turístic
• Centres de Recerca i Desenvolupament
• Agències de viatge i operadors turístics

Gijón, 28-9-2018

2019
 16 estands
 262 municipis
 195 museus o centres de interpretació
 202 empreses visitables
 72 experiències / paquets comercialitzables






Fira d’estands
Àrea d’activitats per al públic amb tallers, tastets, jocs…
Promocions publicitàries gratuïtes en 4 newsletters anuals
Workshop B2B

 Jornades Professionals de Turisme Industrial amb:
 Presentacions de projectes i productes de turisme industrial
 Tallers i debats
 Visita i Cocktail-networking

Exposar al B-Industrial:
• Caldrà enviar la Sol·licitud de Participació corresponent indicant l’opció de l’estand escollit,
abans del 10 de març de 2020. I efectuar el pagament dels drets d’inscripció, de 423 €
(+10 % IVA), per tal que la reserva es consideri formalitzada.

• Els imports que consten per a cada tipus 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 l’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 i tindrà dret a unes invitacions i a una
plaça d’aparcament per als dies del B-INDUSTRIAL.
• Qui reservi només espai lliure, podrà contractar el mobiliari, equipament i serveis amb qui
vulgui o amb Servifira (consultar catàleg). L’ electricitat es contractarà obligatòriament
amb Servifira.
• Si ho desitgeu, podem oferir-vos un estand personalitzat. Demaneu-nos informació.
Les Reserves efectuades abans del 31 de desembre de 2019, gaudiran d’un 20% de
descompte sobre els Drets d’Inscripció.

Participar a les Jornades:
• Els expositors tindran dret a fer una presentació (per estand) de projecte o producte
de turisme industrial dins de les Jornades Professionals de Turisme Industrial.
• Aquestes Jornades constaran del divendres dedicat a la presentació de projectes i
productes de turisme industrial; i el dissabte dedicat, enguany, a la temàtica de:
“L’enoturisme"
• Tots els professionals de turisme i expositors acreditats a B-Travel tindran accés lliure
a les activitats programades durant el divendres i dissabte.

• Cada expositor tindrà dret a inscriure dues persones (per estand) en la visita
nocturna i cocktail-networking del divendres a la nit. Si ho desitja podrà inscriure a
més persones, previ el pagament de 60 € per persona. Les inscripcions es tancaran el
28 de febrer del 2020.
• Les persones, que no siguin professionals acreditats i / o expositors, i tinguin interès a
assistir a les Jornades, poden sol·licitar més informació : bindustrial@elgenerador.cat

Patrocinis:
Existeix la possibilitat de patrocinar:
• Les Jornades Professionals de Turisme Industrial

• L’àrea temàtica del B-INDUSTRIAL
• Ser partner (hi ha diferents nivells) del saló B-TRAVEL en general

Si esteu interessats en alguna d’aquestes propostes, o qualsevol altra que vulgueu
plantejar, i voleu més informació. No dubteu a contactar-nos.

El meeting point internacional del

Turisme Industrial

Us hi esperem !
Informació i contratació: bindustrial@elgenerador.cat
El vostre agent comercial: Josep Maria Pey
+34.675.684.464
http://b-industrial.elgenerador.cat/es

