
	
 
 
 
	

	

 

PortAventura Convention Centre, reconegut com un dels 
millors centres de convencions d’Europa als M&IT Awards 
Els premis, que ocupen un lloc destacat al calendari de la indústria dels esdeveniments 

corporatius des de fa més de tres dècades, valoren cada any les millors pràctiques del sector 
per la seva excel·lència, el seu portfoli de serveis i la seva infraestructura. 

 

 

12 de setembre de 2022 – PortAventura Convention Centre ha estat reconegut com un dels 'Millors 
centres de convencions' a la darrera edició dels M&IT Awards, gràcies a la seva gestió, a 
l'excel·lència dels seus serveis i a la seva infraestructura, única al sector i en una ubicació 
privilegiada. Amb 35 anys d'història, els M&IT Awards, celebrats a Londres, reuneixen cada any un 
important nombre de professionals de la indústria dels esdeveniments corporatius i són considerats 
els “Òscar del sector”, constituint una de les cites més rellevants i esperades cada temporada. 

En rebre el guardó, Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events, va afirmar que 
“abans que res, vull agrair a tots els que ens han votat i, per descomptat, als clients que confien en 
nosaltres. Ens enorgulleix haver rebut aquest prestigiós premi, que confirma la nostra posició de 
lideratge al sector a nivell europeu i ens impulsa per continuar treballant i millorant sota les 
premisses d'innovació, excel·lència i sostenibilitat que desenvolupem. Estem convençuts que la 
nostra capacitat d'adaptació a les necessitats canviants dels nostres clients, amb un portfoli de 
solucions per als esdeveniments corporatius únic al mercat, ha afavorit que estiguem aquí avui, i 
seguirem treballant en la mateixa línia per seguir aportant a la nostra indústria”. 

La proposta de serveis de PortAventura Business & Events destaca per la seva versatilitat, amb un 
clar enfocament “all in one” que lidera el seu equip especialitzat. Al seu centre de convencions, 
PortAventura Convention Centre, la divisió d'esdeveniments corporatius de PortAventura World 
acull cada any cites de diversos sectors, que van des de salut fins a gran consum. Més de 2.200 
esdeveniments, amb un total de 720.000 assistents, s'han celebrat a PortAventura Convention 
Centre en els darrers anys. 



	
 
 
 
	

	

L'espai, amb una capacitat i recursos tecnològics pioners a la indústria, es desenvolupa en un entorn 
mediterrani privilegiat i està dotat de 24 sales multifuncionals en 20.000 m2. A més, ofereix més de 
2.350 habitacions a tot el resort distribuïdes en cinc hotels de 4* i un hotel de 5*, beach club, camp 
de golf, restauració pròpia, espectacles i obertures en exclusiva de PortAventura Park i Ferrari Land. 

Alguns casos d'èxit recents acollits per PortAventura Convention Centre han estat la celebració a 
finals de l'any passat d'un gran streaming de l'influencer Ibai Llanos, que va triar el centre de 
convencions per escenificar i retransmetre la primera Balloon World Cup de la història, o el Ral·li 
RACC Catalunya-Costa Daurada, que cada any el tria com a centre d'operacions. 

A més de la seva oferta innovadora i les seves instal·lacions, una altra de les claus en l'èxit del 
guardó de M&IT per part de PortAventura Business & Events ha estat l'enfocament sostenible de la 
seva gestió, transversal a PortAventura World, mitjançant la implementació d'un model de gestió 
responsable per fer dels esdeveniments corporatius una activitat cada cop més respectuosa amb el 
medi ambient. En aquest sentit, tant la proposta de solucions que ofereix als seus clients com les 
diferents certificacions ambientals de prestigi internacional amb què compta, com són el certificat 
europeu EMAS, la norma ISO14001 o el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, donen suport 
a la seva aposta per la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU. 
Precisament PortAventura Convention Centre va ser ampliat durant la pandèmia amb la mirada 
posada en el respecte pel medi ambient i l'estalvi d'energia. 

Sobre PortAventura Business & Events 

PortAventura Business & Events és la divisió d'esdeveniments de PortAventura World. El seu 
centre de convencions (PortAventura Convention Centre), amb capacitat per allotjar de forma 
simultània més de 6.000 persones, disposa de 24 sales multifuncionals en més de 20.000 m2, llum 
natural i vistes a un entorn mediterrani privilegiat. A la seva nova ampliació, ha incorporat la Sala 
ROMA, que compta amb una superfície total i diàfana de 2.100 m2. La seva oferta hotelera compta 
amb cinc hotels de categoria 4 estrelles i un hotel 5 estrelles que sumen més de 2.350 habitacions 
al resort. Ferrari Land i PortAventura Park, dos parcs d'oci que es poden gaudir en exclusiva, 
ofereixen grans espais per a esdeveniments especials. Activitats de golf i teambuilding, 
espectacles i un beach club completen l'àmplia oferta que PortAventura Business & Events ofereix 
per a qualsevol tipologia d'esdeveniment. La cartera de serveis es completa amb el programa 
Hybrid Experience & Real Emotions per a la realització d'esdeveniments híbrids. Tot això sota un 
enfocament sostenible i respectuós amb el medi ambient alineat amb l'estratègia global de la 
companyia en termes d'ESG. Des de la posada en marxa el 2009, PortAventura Convention Centre 
ha acollit 2.200 esdeveniments amb un total de 720.000 assistents. 

 

 

 

 



	
 
 
 
	

	

Segueix-nos a:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/  

Magazine: https://www.portaventuraevents.com/magazine/ 

Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  

YouTube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

Instagram: https://www.instagram.com/portaventurabe/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/portaventura-events 

Per a més informació 

PortAventura B&E 

Amaya Belacortu, cap de Comunicació i Premsa de PortAventura World 

+34 977.77.91.07/ 639.85.20.22 


