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Notícies del Sector

3a edició del BARCELONA
TOURISM SUMMIT
Bcnmoments torna a organitzar, per tercer any consecutiu, el Barcelona Tourism Summit, l’antic Student
Tourism Congress, en què el CETT és l’únic partner
acadèmic i el patrocinador exclusiu. Amb l’esdeveniment, que es celebra el 21 d’abril al CaixaForum
Barcelona, Bcnmoments i el CETT comparteixen l’objectiu de fomentar els valors del talent jove, la cultura
i l’educació, la innovació i la creativitat, el lideratge,
la integració social, el voluntariat i la investigació.

Amb la realització de diverses ponències de directius d’empreses
líders i innovadores del sector turístic, com per exemple Ferrari
Land, El Corte Inglés, Pangea, Hyperloop, BusUp, Airhopping o
WanUp, entre d’altres, el Barcelona Tourism Summit és el punt
de trobada perfecte per a experts en formació turística universitària, emprenedors i professionals del món del turisme. L’esdeveniment es consolida com a generador d’un hub d’innovació i coneixement turístic, i aconsegueix l’objectiu principal de
crear un espai de diàleg i d’interacció per a tots els assistents,
en benefici d’un turisme més responsable, accessible, eficient i
beneficiós per a la societat. Així, donces, el Congrés, al qual pot
assistir gratuïtament l’alumnat del CETT, és el marc on experts

en formació turística, universitària i professional del sector es
posen en contacte i es relacionen amb els futurs líders del món
del turisme, estudiants i emprenedors del sector.
D’altra banda, i seguint la dinàmica de l’anterior Barcelona Tourism Summit, 40 alumnes del CETT, dividits en petits grups, celebren un dinar amb10 experts del sector, en l’anomenat Enclosers
Meetings, per tal de compartir experiències i coneixements.

L’origen del Congrés
El Barcelona Tourism Summit és organitzat per bcnmoments,
una empresa de recent creació engendrada per un equip de joves inquiets i visionaris, nascuts l’any 1992. El CETT, únic partner
acadèmic de l’esdeveniment, participa en el seu disseny i desenvolupament des d’una mira acadèmica i dona suport a aquesta
activitat innovadora des del seu naixement. n
Més informació: http://barcelonatourismsummit.com

