2022
De l’1 al 3 d’abril
L’única àrea temàtica de turisme industrial
en una fira de turisme internacional

En el marc del saló

Barcelona

Xifres :

36.000
Visitants

1.200
professionals
acreditats

Un aparador del turisme industrial

Patrimonial o històric

Empreses en actiu
(indústria viva)

• Quan : 1, 2 i 3 d’abril de 2022

• On : B-TRAVEL – Recinte Firal de Montjuïc de Barcelona
• Què: Fira B2C, workshop i networking B2B
• Per què:
• Única fira de turisme industrial
• Punt de trobada dels professionals d’aquest sector

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

2019
 16 estands
 262 municipis

 195 museus o centres d’interpretació
 202 empreses visitables
 72 experiències / paquets comercialitzables






Fira d’estands
Àrea d’activitats per al públic amb tallers, tastos, jocs…
Escape Room amb atractius premis
Promocions publicitàries gratuïtes en 4 newsletters anuals

Jornades Professionals de Turisme Industrial:
 Presentacions de projectes i productes de turisme industrial
 Workshop B2B
 Visites de turisme industrial i Cocktail-networking

Exposar al B-Industrial:
• Enviar la Sol·licitud de Participació indicant l’opció d’estand escollida, abans del 15 de
març de 2022. I efectuar el pagament dels drets d’inscripció, de 423 € (+10 % IVA), per
formalitzar la reserva.

• Cada opció d’estand, inclou: lloguer, muntatge i desmuntatge; neteja inicial; constar al
catàleg d’expositors; invitacions, acreditacions i mobiliari descrit segons estand, una plaça
d’aparcament durant els dies de la Fira.
• El co-expositor (200 € +10% IVA) és el que, formant part de l’estand d’un expositor, vulgui
que el seu nom consti al llistat d’expositors. Tindrà dret a invitacions i a una plaça
d’aparcament.
• Els qui reserven només espai lliure, podran contractar l’estand, mobiliari, equipament i/o
serveis amb qui vulgui o amb Servifira (consultar catàleg). L’electricitat es contractarà amb
Servifira obligatoriament.

• Des d’El Generador podem oferir-vos un estand personalitzat, o la seva decoració.
Demaneu-nos informació.

Les Reserves efectuades abans del 31 de gener de 2022,
es beneficiaran d’un 20% de descompte sobre els Drets d’Inscripció.

Participar a les Jornades:
• Els expositors tindran dret a fer una presentació (per estand) del seu projecte o
producte de turisme industrial dins les Jornades Professionals de Turisme
Industrial, que es duen a terme, en paral·lel a la fira; dins del mateix pavelló.
• Tots els professionals de turisme, premsa i expositors acreditats al B-Travel tindran
accés lliure a les Jornades. Tot i que es recomana fer la inscripció prèvia.
• Les Jornades també es transmetran en streaming
• Cada expositor tindrà dret a inscriure –gratuïtament- dues persones (per estand) a
la visita nocturna i al cocktail-networking del divendres a la nit. Si ho desitja podrà
inscriure més persones, previ el pagament de 60 € por persona. Les inscripcions es
tancaran el 15 de març de 2022.
• Les persones, que no siguin professionals acreditats a la fira o expositors, i tinguin
interès en assistir a les Jornades, podran sol·licitar la informació a:
bindustrial@elgenerador.cat

Activitats per al públic:
• Tots els expositors podran realitzar activitats de cara al públic, a l’Àrea de
Dinamització existent a la zona del B-Industrial, com ara tallers, degustacions,
demostracions d’oficis, etc. Per a això, una vegada inscrits rebran el formulari de
sol·licitud corresponent, per a la seva programació.
• Els expositors que ho desitgin podran participar al Escape room que estarà actiu,
per al públic, durant els dies de la fira, a la zona del B-Industrial. Per participar en
aquesta activitat poden sol·licitar la informació dels requisits necessaris a Josep
Maria Pey: jmpey@elgenerador.cat o al telèfon 675.684.464

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

