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Notícies del Sector

El Campus CETT, ’PARTNER’
dels esdeveniments HIP i DES
El Campus CETT és partner, mitjançant convenis de
col·laboració, de l’organització de nombrosos esdeveniments punters del sector turístic. Ho és del
certamen Hospitality Innovation Planet, que va tenir lloc al febrer, i ho serà de la propera edició del
Digital Business World Congress.

El recinte Ifema de
Madrid va ser la seu,
del 19 al 21 de febrer, de l’Hospitality
Innovation Planet, la
fira professional per al sector HORECA, de la qual el Campus CETT és partner. L’exposició (www.expohip.com) va tancar les portes amb més de 17.000 visitants professionals de
l’àmbit de l’hostaleria i la restauració, i va acollir més de 190
confèrencies, 4 congressos paral·lels i 300 speakers nacionals
i internacionals. Aquestes xifres fan que el congrés sigui l’esdeveniment HORECA més gran d’Europa.
El HIP, sinònim d’innovació, tecnologia, transformació i models de negoci per al sector, presenta tendències, productes
i solucions específiques per a cada segment de la indústria.
A més, compta amb l’Hospitality 4.0, el congrés internacional més destacat sobre innovació i transformació del sector.
Precisament en aquest marc es va celebrar la 9a edició de
Restaurant Trends, de Marcas de Restauración, el fòrum de
referència dels alts directius de les empreses més importants
del sector, en què es van intercanviar opinions sobre les ten-

dències, i es van analitzar les experiències sobre sostenibilitat
empresarial i el valor de la franquícia. També al certamen, en
el Summit de Colectividades es va debatre sobre les noves
polítiques d’empresa saludables i les estratègies del futur per
millorar el sector de la restauració col·lectiva.
El CETT-UB col·labora amb el HIP des de la primera edició,
l’any 2017, a través d’un panell dissenyat, organitzat i dinamitzat pel Dr. Enric López C., professor i investigador especialitzat en l’àmbit del màrqueting digital.

Partícips del Digital
Enterprise Show
Del 22 al 24 de maig de
2018 tindrà lloc a Madrid el
DES - Digital Business World
Congress (www.des-madrid.
com), l’esdeveniment internacional líder sobre transformació digital que reuneix
els comitès de direcció (CEO,
CIOs, CMOs, CDO i RRHH) de
grans empreses i pimes de
tot el món. DES és una plataforma global on les empreses
tecnològiques i consultores de negocis exposen innovadors
productes i solucions davant més de 18.000 C-level managers. Esdevé un punt de trobada idoni per desenvolupar
oportunitats de negocis i per debatre amb experts sobre les
estratègies empresarials i els models de negoci.
Com a community de DES, el CETT-UB participa en l’organització de l’esdeveniment, que enguany es presenta amb
l’eslògan “Facing the Digital Avalanche”. n

Taula rodona sobre turisme i sostenibilitat

organitzada per la Fundació Jordi Comas Matamala
El 16 de febrer es va celebrar al CaixaForum Girona la Jornada Professional per a la Prospectiva d’un Model de Territori Turístic Sostenible. La sessió, en què es van debatre temes relacionats amb la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del
sector turístic a Catalunya, forma part del cicle de Jornades sobre Turisme i Societat que organitza la Fundació Jordi Comas Matamala. El CETT hi va organitzar una taula rodona sobre els recursos i residus a la Costa Brava: Miquel Alsius, president del Grup CETT i patró de la Fundació Jordi Comas, en va ser el moderador, i Anna Torres, professora i investigadora
del Campus CETT-UB, una de les ponents. L’acte va comptar amb la participació de 15 alumnes becats per la FGE-CETT. n

