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Notícies

El futur de les AGÈNCIES de viatges,
en el VIII FÒRUM DE L’ACAV
Les agències de viatges es troben avui dia en un
context de globalització i amb un món cada cop
més petit on s’obren noves perspectives de mercat i negoci. Al mateix temps, però, s’enfronten
a nous reptes i amenaces que replantegen el
seu paper en el negoci dels viatges. El VIIIè
Fòrum de l’ACAV analitza aquestes qüestions i
debat si el model tradicional de negoci de les
agències de viatges ha de variar en un món global de canvis constants.
El Fòrum de l’ACAV, que el present 26 d’abril celebra la vuitena edició a l’Hotel Alimara, és un espai de debat adreçat
als professionals del sector turístic on es tracten temes d’interès per a les agències de viatges. Aquesta iniciativa s’ha
consolidat any rere any com un referent sectorial per l’actualitat dels temes seleccionats, la rellevància dels seus
ponents i la professionalitat dels participants.
El director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Joan Carles Vilalta, i l’Il.lma. Sra. Amparo Fernández González, secretària general de Turisme, seran els
encarregats, respectivament, dels actes d’inauguració i cloenda oficials d’aquest Fòrum, que també comptarà amb la

presència del president de l’ACAV, el Sr. Francisco Carnerero,
i la Sra. Maria Abellanet, consellera delegada del Grup CETT,
per presentar la jornada i donar la benvinguda als participants i assistents.
La ponència de l’economista, catedràtic d’economia i professor de la Universitat de Columbia (Nova York), Xavier
Sala-i-Martín, és un dels principals atractius de l’edició d’enguany. Coneixedor de la realitat canviant del món actual,
Sala-i-Martín analitzarà com s’han d’adaptar les agències de
viatges als canvis i tendències en un entorn de globalització.
Per altra banda, Miquel Fluxà, president d’Iberostar, i José
Antonio Tazón, president i CEO d’Amadeus, debatran sobre la
“Perspectiva de creixement del sector turístic”. Així mateix,
se celebrarà una taula rodona sobre “Reptes i amenaces per
les agències de viatges” on participaran Susan Parsons, Trade
Relations d’ABTA (associació britànica d’agents de viatges),
Cheryl Hudak, president i consellera delegada d’ASTA (societat americana d’agents de viatges), Otto Schweisgut, membre de la junta directiva de la DRV (Deutscher Reiseverband
e. V.), i Olga M. Ramudo, presidenta i consellera delegada
d’Express Travel (Florida). n
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Vueling, l’aerolínia de nova generació amb més de 7 milions de passatgers
Vueling, l’aerolínia espanyola amb seu a Barcelona, celebrarà el proper dia 1 de juliol el seu tercer aniversari. L’empresa encapçala a Europa un nou concepte de companyia aèria basat en oferir el millor servei de qualitat al client amb preus competitius i des del 2004 ja ha transportat més
de 7 milions de passatgers.
Vueling compta amb una flota de 18 avions nous Airbus A-320 (la més jove d’Europa amb una
mitjana d’edat d’un any i mig) i opera a aeroports principals com El Prat (Barcelona), Barajas
(Madrid), Charles de Gaulle (París), Fiumicino (Roma), Malpensa (Milà) o Schiphol (Amsterdam).
És l’única aerolínia espanyola que no fa overbooking, i durant els dos primers anys d’operativitat
ha aconseguit una puntualitat acumulada del 77%, 3 punts per sobre de la mitjana dels aeroports de Madrid i Barcelona, segons dades de l’AEA (Association of European Airlines).
Entre d’altres serveis, la companyia ofereix l’assignació de seients i el check-in online, l’emissió de
billets flexibles (que permeten canvis de data, ruta i fins i tot de titular) i el Programa Punto de
fidelització de clients 100% online, que ja té més de 100.000 usuaris registrats. n

