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GL EVENTS PRESENTA A BARCELONA L’OBERTURA
DE TRES NOUS CENTRES A JAPÓ, DUBAI I TOULOUSE
GL Events incorpora tres recintes en importants hubs aeronàutics i de negocis que
s’uneixen a la seva xarxa mundial de 40 centres de convencions i exposicions
El CCIB acollirà 11 dels 30 grans congressos del 2019 confirmats a Barcelona

Barcelona, 29 de novembre de 2018.
GL Events, l’empresa que gestiona el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ha
anunciat l’obertura de tres nous recintes al Japó, Dubai i Toulouse que s’uniran a la seva xarxa de 40
centres de convencions repartits per tot el món. Els nous espais, ubicats en localitzacions
estratègiques, són considerats com a importants “hubs” aeronàutics, de coneixement i de negocis.
Prop d’un centenar de professionals del sector van assistir ahir a la presentació de les noves
destinacions de GL Events. L’anunci va tenir lloc a l’espai que el grup GL té al saló IBTM World, el
principal certamen de congressos i fires que se celebra del 27 al 29 de novembre, a Fira Barcelona,
amb més de 3.000 organitzadors d’esdeveniments i convencions, entre els quals el CCIB, de 150 països.
Els nous centres de convencions i exposicions són reconeguts per l’aviació i es troben al costat dels
aeroports internacionals. Toulouse (França) és capital mundial de l’aeronàutica i la capital europea del
sector espacial. A Aichi-Nagoia, s’hi concentra la majoria de la indústria aeroespacial del Japó i Àsia
mentre que Dubai (Emirats Àrabs) aspira a convertir-se també en capital mundial de l’aviació.
Segons el director general del CCIB i representant de GL Events a Espanya, Marc Rodríguez, “per a GL
Events, la seva expansió al món és molt important i l’exemple és l’obertura d’aquests tres nous
recintes”. Així mateix, ha destacat que “amb aquestes noves destinacions, es completarà el nostre
portfoli de centres arreu del món i farà que la nostra percepció internacional sigui encara més bona”.
“Reforçar aquesta presència internacional és una gran notícia i afavorirà el CCIB, un dels centres del
nostre grup que acull més esdeveniments internacionals”, ha remarcat Rodríguez.
En concret, l’Aichi Sky Expo s’inaugurarà el setembre de 2019 amb una instal·lació versàtil de 60.000
m². Aichi, la regió industrial més gran del Japó ubicada estratègicament entre Tokio i Kioto, és la porta
d’entrada del país nipó al món. El recinte es troba a només 5 minuts de l’aeroport d’Aichi (Centrair) i
simbolitza la voluntat d’obrir-se al comerç i a les relacions internacionals.

Pel que fa al nou centre de Toulouse, s’obrirà el juny de 2020 i comprèn 40.000 m² d’exposició interior,
39.000 a l’aire lliure i 15.000 m² d’espai per a convencions. Dissenyat pel famós arquitecte holandès
Rem Koolhaas, es concep com una miniciutat inspirada en la forma de les plantes de fabricació
aeronàutiques de la zona i està a 5 minuts en cotxe de l’aeroport internacional de Touolouse-Blagnac,
el primer aeroport de negocis francès. Després de la inauguració, serà la seu de l’Open Space, un
important esdeveniment del sector espacial, dissenyat per socis de la indústria i GL Events.
Finalment, el Centre d’Exposicions i Esdeveniments E2 Dubai Sud està ubicat al cor del Districte
d’Aviació, un ecosistema que comprèn la cadena de subministrament aeroespacial, instal·lacions a
l’aire lliure, educació, ensenyament i I+D, i acull el Saló Aeronàutic de Dubai. El centre, de 40.000 m²,
està especialment dissenyat per a esdeveniments i espectacles de gran escala. L’Expo Mundial 2020 i
l’Aeroport Internacional de Dubai-Al Maktoum, que es convertiran en el “hub” més important rebent
a 200 milions de passatgers cada any, es troben a només una passa del centre de convencions.
2019.- 11 grans congressos al CCIB
El CCIB també ha estat a l’IBTM World als estands del Barcelona Convention Bureau per renovar
contractes, reunir-se amb nous clients i potencials compradors. Segons les xifres i previsions del
Barcelona Convention Bureau fetes públiques dilluns durant la inauguració del certamen, per al 2019
la ciutat ja té confirmats 30 congressos de més de mil delegats dels quals 11 tindran lloc al CCIB.

Sobre CCIB i GL Events
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) és un dels recintes congressuals de més envergadura del sud d’Europa, amb
capacitat per acollir esdeveniments de fins a 15.000 delegats. El recinte compta amb més de 100.000 m² multifuncionals que inclouen el
Centre de Convencions i l’Auditori Fòrum, espais en els quals, des de la seva obertura el novembre de 2004 i fins al 2017, el CCIB ha
acollit més de 1.260 esdeveniments de tota mena i 5.710.000 delegats i visitants. En aquests anys, el centre ha generat un impacte
econòmic acumulat a la ciutat superior als 3.500 milions d’euros.
GL events CCIB SL és l’empresa gestora del recinte congressual, participada per l’Ajuntament de Barcelona (12%), el Gremi d’Hotels de
Barcelona (8%) i l’empresa francesa GL events (80%), líder europeu en la gestió d’espais i logística de grans esdeveniments.
Amb seu a Lió, GL events cotitza a la borsa de París i compta amb tres línies de negoci que li han permès facturar 953,8 milions d’euros
el 2017: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera un total de 40 espais per a
esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), amb més d’un milió de metres quadrats de
superfície comercialitzable a 25 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai o Sao Paulo, així com a Rio
de Janeiro, on l’empresa es troba en ple procés de creixement. A més, GL events Exhibitions compta amb més de 250 salons professionals
en propietat i GL events Live disposa d’una dilatada experiència en la prestació de serveis logístics i estructures temporals a prestigioses
cites esportives i d’altres àmbits a nivell internacional. Entre les més recents destaquen l’Exposició Universal de Milà, la reunió anual de
l’FMI i del Banc Mundial a Lima i, el 2016, els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, l’Eurocopa de França o la COP22 de Marràqueix.
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