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El CETT en Acció

L’IBTA atorga a l’HOTEL
ALIMARA BARCELONA el distintiu VQS
L’Hotel Alimara Barcelona (www.alimarahotel.com),
del Campus CETT, ha rebut el distintiu Verified
Quality Supplier (VQS) de l’Asociación Ibérica de
Gestores Viajes de Negocio (IBTA), destinat a distingir aquelles empreses recomanades per la Associació
en l’àmbit dels viatges de negoci.

L’IBTA ha creat recentment el distintiu Verified Quality Supplier (VQS), així com la guia del mateix nom en què es recull
la selecció de proveïdors que, d’acord amb la seva experiència, trajectòria i resultats, es considera que estan plenament

contrastats i qualificats per desenvolupar els seus serveis en l’àmbit del Business Travel. Les empreses amb el distintiu
VQS de l’IBTA presenten un valor afegit
complementari per a tots els qui integren
el sector: el seu compromís amb el desenvolupament professional del Business
Travel Management al país, mitjançant el
suport a les diferents accions que s’impulsen des de l’IBTA. L’objectiu és que el
sector millori dia a dia, i que els Travel
Managers disposin de més coneixements, eines i informació
per desenvolupar cada cop millor la seva tasca.
Partint d’aquestes premises, des d’IBTA s’ha concedit el distintiu VQS a l’Hotel Alimara Barcelona, un nou reconeixement a
l’excel·lència i el compromís. n

SÓN NOTÍCIA
• Elisabet Ferrer, gerent del Campus CETT-UB, va formar part el 14 de maig d’una de les quatre taules rodones que es
van dur a terme dins la jornada “Los valores de la sostenibilidad”, organitzada per Re Think Hotels a l’Hotel Renaissance
Barcelona. La sessió, que va reunir a professionals del sector, pretenia donar a conèixer, a partir de les experiències dels
experts, les estratègies de sostenibilitat aplicades a hotels de referència de la ciutat.
• El 29 de maig es va celebrar, al Palau Robert, l’acte de lliurament de certificats EMAS, etiqueta ecològica de la UE i distintiu de garantia de qualitat ambiental, en el marc de l’acte de celebració de l’Any del Turisme Sostenible. Eva Viciano, sotsdirectora de l’Hotel Alimara Barcelona, va recollir la prestigiosa certificació de compromís envers la sostenibilitat ambiental.
• El jardí de l’Hotel Alimara Barcelona es va vestir de gala els dijous d’estiu –des del 15 de juny fins
al 27 de juliol– per acollir les Nits a la Fresca amb aires internacionals i l’espai va esdevenir l’escenari
ideal per acollir tot tipus de músiques del món, des de la rumba o la bossa nova fins el jazz. Cada
jornada va girar al voltant d’un país i d’un estil musical, mentre s’oferia un còctel i un plat del dia
creats per a l’ocasió, seguint les aromes del país i l’estil del cantautor. Atès el notable èxit d’aquestes
sessions, es preveu poder repetir l’esdeveniment l’estiu del 2018.
• Enguany, els usuaris d’Expedia han valorat molt positivament l’Hotel Alimara Barcelona, puntuant-lo amb 4,2 sobre un total de 5 punts.
• El 22 d’octubre, l’Hotel Alimara va celebrar una nova jornada de portes obertes de banquets, casaments i celebracions al Gran Saló Catalunya i al Gran Saló Mediterrània, sessió
en què també es va presentar l’oferta gastronòmica per al 2018 i l’oferta de la campanya
de Nadal. Amb vista al futur, el proper març tindrà lloc una nova edició de Portes Obertes.
• El cap de setmana del 21 i el 22 d’octubre, l’Hotel va participar (vegeu la pàgina 6) en la
iniciativa 48H Open House BCN i va ser presentat com a establiment dins l’àrea Olímpica,
amb motiu del 25è aniversari dels JJOO de Barcelona 1992.
• Enguany, celebrar la nit de Cap d’Any a l’Hotel Alimara Barcelona serà més especial que mai. A més de la gran festa
amb sopar, ball i ressopó, l’Hotel es transformarà en un escenari molt especial, amb una decoració i animació sorpresa. n
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