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QUÉN SOMOS

Los certiﬁcados AENOR
reconocen a las empresas
más valientes y competitivas
del mercado.
CALIDAD · MEDIO AMBIENTE · INNOVACIÓN · RIESGOS Y SEGURIDAD · RESPONSABILIDAD SOCIAL
En Galicia: Enrique Mariñas, 36, 7º- Edif. Torre Cristal • 15009 A CORUÑA
Tel.: 981 175 080 • Fax: 981 290 705 • galicia@aenor.com
Av. García Barbón, 29, 1ºD • 36201 VIGO
Tel.: 986 443 554 • Fax: 986 227 059 • galicia@aenor.com

Brasil · Chile · Ecuador · El Salvador · España · Italia · Marruecos
México · Perú · Polonia · Portugal · República Dominicana
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SAÚDA

Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia
Presidente do Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense - Expourense
Un ano máis, é unha honra poder achegarvos esta memoria de actividades de Expourense. Un
diario de navegación que recolle todas as iniciativas levadas a cabo en 2017 nestas instalacións que,
desde 1992, son un dos buques insignia de Galicia no eido da organización de eventos e, por tanto,
da dinamización económica non só de Ourense, senón tamén de toda a Comunidade.
Desde a súa posta en marcha, Expourense ten demostrado o seu espírito emprendedor. Con
cada novo proxecto amosa que o éxito non é un agasallo, senón que é unha recompensa ao traballo
ben feito. Porque sí seremos capaces de avanzar se damos novos pasos que nos acheguen ás nosas
metas.
Así, en 2017, Expourense sumou á súa lista de feiras as primeiras edicións de Bebega e Sportur
Galicia, ademais de acometer importantes obras como a instalación dunha pista cuberta de atletismo
que suporá para este recinto unha nova oportunidade de crecemento, diversiﬁcación e para gañar
en competitividade.
Pero calquera camiño que emprendamos, percórrese mellor se o facemos acompañados
daqueles que comparten os nosos obxectivos e nos axudan a seguir adiante. Por iso é tan importante
apostar pola colaboración institucional e polo traballo conxunto entre administracións, entidades,
empresarios e cidadáns como clave do éxito de Galicia.
Expourense é unha boa mostra deste labor en equipo. Só así se explican os resultados acadados
o pasado ano: 11 feiras e 29 eventos que lograron reunir a preto de 90.000 visitantes e ao redor dun
millar de expositores de 46 países, ratiﬁcando, unha vez máis, a súa vocación internacional.
Emprendemento, diversiﬁcación, innovación, competitividade, unión e internacionalización.
Valores que deﬁnen ao tecido empresarial galego e que entre todos estamos tratando de consolidar
como marca de Expourense. Un recinto que quere seguir sendo un referente, un motor económico
e social, un punto de encontro entre as nosas pemes e o tecido empresarial doutras latitudes e o
escaparate perfecto de todo o atractivo e potencial que Galicia pode ofrecer.
www.expourense.org

5

MEMORIA ANUAL 2017

QUÉN SOMOS
EXPOURENSE PERTENCE A:

APOSTA POLA INTERNACIONALIZACIÓN
A Fundación ten o obxectivo de apoiar ás empresas en materia de
internacionalización e na proxección da súa capacidade innovadora,
así como apoiar a autónomos e microempresas na busca de novos
clientes e mercados. Para contribuír a isto, Expourense conta cunha
rede internacional de 30 delegados estranxeiros en máis de 50 países
de catro continentes.
É unha fundación activa que participa nos principais foros
relacionados coa actividade feiral. É membro da Asociación de Feiras
Españolas, AFE. Mantén ademais unha estreita relación coa Asociación
de Feiras de Portugal, ATP, e coa Asociación Internacional de Feiras
de América, AFIDA. Estas tres asociacións integran a Unión de Feiras
Iberoamericanas, UNIFIB.
É ademais membro fundador da Asociación de Feiras e Eventos de
Galicia (AGAFE) que está presidida polo seu director xerente, Alejandro
Rubín, pertence a OPC Galicia, á Asociación Española de Profesionais
de Feiras, Eventos e Congresos (APROFECO) e á Asociación Española
para a Calidade (AEC).
Máis alá do sector feiral, Expourense está integrada en entidades
que poñen en valor sectores como o turismo ou o termalismo. Por
todo elo, a Fundación é membro también da Agrupación Empresarial
Innovadora Termal de Galicia (AITEGAL), do Clúster de Turismo de
Galicia e dende o 2015 do Clúster da Comunicación Gráﬁca de Galicia.
Esta fundación dispón ademais dun modelo de xestión moi
especializado que desenvolve os seus propios proxectos atendendo á
calidade e ó medio ambiente e por elo está certiﬁcada coas ISO 9001 e
14001.
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EXPOURENSE

PADROADO DE EXPOURENSE DURANTE 2017
Presidente:
ɒ')UDQFLVFR&RQGH/µSH]Conselleiro de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia.
Vicepresidente Executivo:
ɒ'-XDQ&DUORV3DUDGD5¼D Presidente da Cámara
Oﬁcial de Comercio e Industria de Ourense.
Vogais Natos:
ɒ'-HV¼V9£]TXH]$EDGAlcalde do Concello de
Ourense.
ɒ'-RV«0DQXHO3«UH]&DQDOPresidente da
Confederación Empresarial de Ourense - CEO.
ɒ'0DQXHO%DOWDU%ODQFR. Presidente da Deputación
Provincial de Ourense.
ɒ'QD0DULVRO'¯D]0RXWHLUDDelegada territorial da
Xunta de Galicia en Ourense.
ɒ'5XE«Q6DDYHGUD3HGUHLUDDirector Territorial de
ABANCA en Ourense.
ɒ'0DQXHO3HGUR)HUQ£QGH]0RUHLUDV Alcalde do
Concello de San Cibrao das Viñas.
ɒ';RV«0DQRHO)¯UYLGD3OD]DTenente de Alcalde do
Concello de Barbadás.

ɒ'QD6RI¯D*RGR\*µPH])UDQTXHLUD. Concelleira
de Asuntos Sociais, Sanidade, Igualdade, Xuventude e
Voluntariado.

ɒ'0DQXHO0DQHLUR/µSH] Vogal da Cámara Oﬁcial de
Comercio e Industria de Ourense.

ɒ'-RUJH3XPDU7HVRXUR Concelleiro de Promoción
Económica e Servicos Xerais do Concello de Ourense.

ɒ'QD6RO0l 9£]TXH]$EHDO Directora Xeral de
Comercio da Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia.

ɒ'$QWRQLR3HLWHDGR,JOHVLDV Vogal da Cámara Oﬁcial
de Comercio e Industria de Ourense.

ɒ'QD&RYDGRQJD7RFD&DU¼V. Secretaria Xeral de
Emprego da Consellería de Economía, Emprego e
Industria da Xunta de Galicia.
ɒ'<DJR%RUUDMR6£QFKH]. Xefe territorial da Consellería
de Medio Rural en Ourense da Xunta de Galicia.
ɒ'-HV¼V6£HQ]'¯H]%HO¯Q Xefe de Servizo de
Comercio e Consumo da Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia.
ɒ'5RVHQGR/XLV)HUQ£QGH])HUQ£QGH].
Vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense.
ɒ'-RV«0DQXHO5RGU¯JXH]*RQ]£OH]. Xerente do
INORDE - Deputación Provincial de Ourense.
I I XUNTA
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ɒ'-RV«0DQXHO'¯D]%DUUHLURV Vicepresidente da
Confederación Empresarial de Ourense - CEO.
ɒ'$OHMDQGUR&UX],JOHVLDV Membro do Comité
executivo da Confederación Empresarial de
Ourense - CEO.
Director xerente:
'$OHMDQGUR5XE¯Q&DUEDOOR
Interventora:
'QD&ULVWLQDOYDUH]%HUPHMR
Secretaria en funcións:
'QD(PPD*RQ]£OH]'L«JXH]

.....~····· //ABANCA @ámara CEO~Y!'t:: coº~!iurense
~,¾~;~i~~

DEPUTACIÓN
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i
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PRESIDENTES DOS COMITÉS ASESORES 2017

Salón Internacional de Turismo Gastronómico

mostra
da oportunidade

')UDQFLVFR*RQ]£OH]/µSH]
Presidente do Clúster de
Turismo de Galicia

'-XDQ&DUORV3DUDGD5¼D
Presidente da Cámara Oﬁcial de
Comercio e Industria de Ourense

r previsel .J
'-XDQ&DUORV3DUDGD5¼D
Presidente da Cámara Oﬁcial de
Comercio e Industria de Ourense

'l0DU¯D$GHOD4XLQ]£7RUURMD*DUF¯D
Directora do Instituto de Seguridade
e Saúde Laboral de Galicia, ISSGA

ce ebra

Termatal1a

salón de bodas, comuniones, bautizos y actos sociales

...............................................................

'0LJXHO0LURQHV'¯H]
Presidente de Balnearios de España,
do ICTE e de Membros Aﬁliados á OMT

'-XDQ&DUORV3DUDGD5¼D
Presidente da Cámara Oﬁcial de
Comercio e Industria de Ourense

9°SALÓNdo

Autiomóbil

~

VEHICULO NOVO

~º~

'5DPµQ6HLMDV3«UH]
Presidente da Asociación de
Concesionarios de Automóbiles de Ourense, ACAUTO

'-XDQ&DUORV3DUDGD5¼D
Presidente da Cámara Oﬁcial de
Comercio e Industria de Ourense

-9°SALÓNdo

Automóbil
VEHÍCULO DE OCASIÓN

~

\

;....,. ..,._,,~

'5DPµQ6HLMDV3«UH]
Presidente da Asociación de
Concesionarios de Automóbiles de Ourense, ACAUTO

SALÓN DO DEPORTE
E TURISMO ACTIVO

'QD0DUWD0¯JXH]7HOOH
Secretaria xeral para o
Deporte da Xunta de Galicia

mega
2/2,@o/}@
'-RV«0DULR*XHGH)HUQ£QGH]
Concelleiro de Deportes de Ourense e Xefe do Servizo de Deportes da Xunta de Galicia en Ourense
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XANTAR
18º Salón Internacional de Gastronomía e Turismo (Do 1 ó 5 de febreiro)

11

18 salón
Internacional
de Turismo Gastronómico
OURENSE, 00 1 Ó 5 DE FEBREIRO DE 2017

www.xantar.org
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Expositores:232
Superﬁcie total: 12.000 m2
Periodicidad: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 24.000
Carácter: Monográﬁco
Ámbito: Internacional
(BOE 27/12/2016)
Restaurantes: 15
Web: www.xantar.org

Datos
ɒCuarta edición como Feira Comercial Internacional,
recoñecida pola Secretaría de Estado de Comercio do
Ministerio de Economía, Industria e Competitividade
do Goberno de España o que a converte na única feira
internacional de turismo gastronómico do país.

ɒPlataforma de promoción internacional da gastronomía
galega.
ɒDinamización do turismo enogastronómico de
proximidade.
ɒEstreitamento de relacións de cooperación
transfronteiriza entre Galicia e Portugal e tamén
iberoamericana.
ɒPosta en valor dos produtos agrogandeiros e pesqueiros
de calidade das distintas Denominacións de Orixe de
Galicia e das rexións convidadas.
ɒFomento do turismo de proximidade a través da
comercialización
de varios paquetes
a través da axencia
“Siente Galicia”.

ɒReuniu 232 expositores (un 10% máis que na edición
anterior) procedentes de 11 países (España, Portugal,
Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Paraguai, Francia,
Perú, Cuba e A Arxentina).
ɒPanamá, país convidado. Estivo representado pola
Autoridade de Turismo de Panamá, para promocionarse
como “destino cosmopolita e sostible, conxugando
tradición e modernidade” e chamar a atención do
potencial visitante europeo, e sobre todo do español,
que é o quinto mercado emisor de turistas a este país
(e o primeiro europeo). Participou cunha importante
delegación de profesionais (40 persoas) entre os que
destacan varios chefs do Club Gastronómico de Panamá,
representantes do goberno e empresarios hoteleiros.

Restauración
15 restaurantes que ofrecían 21 menús entre os 12 e
os 30 euros:

- 3DQDP£, país convidado - Conc. de Vila de Cruces
- #saboresdeourense

- Costa Rica

- A Guarda

- INORDE (Coren, Grupo
Cuevas e Viña Costeira)

- Asturias

- Lugo

- Azores

- Ponte de Lima

- Castela e León

- Ría de Pontevedra
Beluso

- Concello de Maceda

- Vila Real- Douro

- Conc. de Parada de Sil
Organiza:

Co apoio de:

II XUNTA
H DEGALICIA
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ACTIVIDADE FEIRAL

Accións profesionais

ɒ VI Concurso “Cociñar con Viño” de Bodegas Docampo.

ɒ I Workshop de Turismo Gastronómico.

ɒ XIII Encontro Internacional de Confrarías Gastronómicas e Enóﬁlas con medio cento de formacións
participantes de España, Portugal, Francia e Ecuador.
O segundo encontro mundial de confrarías máis
participativo.

ɒ XII Encontro Internacional sobre Gastronomía Saudable e
Sostible. Con máis de 200 experiencias enogastronómicas
e turísticas (máis de 3 cada hora de celebración do salón).
Tres aulas gastronómicas e unha de Cata.
ɒ Recoñecidos chefs: Javier Rodríguez “Taky”, Adrián
Felípez, Álvaro Villasante ou Flavio Morganti, entre
moitos outros. Nesta edición hai que engadir ademais a
cociñeiros mediáticos como Carlos Maldonado, gañador
da terceira edición de Masterchef ou Merchi Rodal e Leni
Pérez do programa Larpeiros da TVG.

Outras actividades
ɒ Noite do Deporte e do Comercio.
ɒ Acto de Entrega dos Pratos de Ouro de Radioturismo
a Restaurantes e Casas de Turismo Rural. Entrega
Medallas de Ouro.
ɒ Premios Xantar Internacional 2017.
ɒ Exposición de Arte Gastronómica; 7º Concurso de
Cartaces das Festas Gastronómicas de Galicia e
Portugal.
ɒ Actuacións de música e baile tradicionais das rexións
portuguesas participantes e de Panamá.

ɒ Túnel do Viño e do Queixo nos que participaron as
Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográﬁcas
Protexidas de Galicia.
ɒ Presentación e degustación de Produtos etiquetados en
galego organizada polo Foro Peinador.
ɒ IV Encontro de Bloggers Gastronómicos e Turísticos de
España e Portugal.
ɒ Concurso de cociña “Jóvenes Centenarios” patrocinado
polo Grupo Cuevas.
Partners: •

//ABANCA

CORen

fstrello
G11lici11

[cn,n-, ~i!f
Colaboradores

~"~-~

www.expourense.org

¡
-,Tnorde

BODEGAS
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URBANOS
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~INNOVACIÓN

~ ~rosareiro, s.L.

www.expourense.org
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MOSTRA DA OPORTUNIDADE
24ª Mostra da Oportunidade (Do 3 ó 5 de marzo)
Ourense, do 3 ó s de marzo

Datos
Expositores: 100
Superﬁcie total: 8.000 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 13.000
Carácter: Multisectorial
Ámbito: Local

ɒLiquidación de stocks do comercio minorista.
Certame decano das feiras multisectoriais e de
descontos en Galicia.
ɒDinamización do comercio local. Máis do 75% dos
expositores procedían de Ourense e da súa comarca.
ɒColaboración co asociacionismo. Participaron Centros Comerciais da provincia de Ourense: CCA
Ourense Centro, CCA Couto Centro, Asociación de
Comerciantes de Allariz, Asociación de Comerciantes Ourense Norte e AGAECA de A Valenzá.
ɒBalance da 24ª edición: gran calidade e variedade
dos produtos ofrecidos, ﬁdelidade do público, gran
liquidación de stocks de tempada por parte dos
expositores e os sectores con máis éxito, o téxtil e
o fogar.

12
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ACTIVIDADE FEIRAL

VINIS TERRAE
7º Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade (3 e 4 de abril)
Datos
ɒÚnica feira internacional dos viños e licores de
Galicia. 100% galega e 100% profesional.
ɒCentro de Negocios Internacional. Máis de 1.200 citas
entre adegueiros e importadores-distribuídoresprofesionais da restauración procedentes de 19
países. Cada adega mantivo unha media de 20 citas.
Ferramenta de internacionalización ao servizo das
pequenas empresas.

Expositores: 80
Superﬁcie total: 1.800 m2
Periodicidade: Bienal
Orientación: Profesional
Visitantes: 600
Carácter: Monográﬁco
Ámbito: Internacional
Web: www.vinisterrae.es

VII SALÓN DEL VINO Y LICORES GALLEGOS OE CALIDAD
3Y40EABRILDE2017

7" GALICIAN OUALITY WINE ANO SPIRITS FAIR
3·• and41f, April2017

ɒExpositores: 60 adegas, cooperativas e embotelladores de augardentes e licores tradicionais galegos
adscritos a algún dos seis Consellos Reguladores
de Denominación de Orixe galegos: Ribeiro,
Ribeira Sacra, Monterrei, Valdeorras, Rías Baixas e
Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia.
ɒVisitantes: 600 compradores nacionais procedentes
tanto do sector da distribución como da hostalería;
importadores e distribuídores de 19 países: Alemaña,
Australia, Bélxica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Irlanda,
México, Panamá, Perú, Polonia, Porto Rico, Rusia,
Suecia e Venezuela.
ɒCompleto programa de actividades con catas
comentadas de viños e licores, exhibicións de
coctelería e maridaxes. Túnel do Viño. Podium dos
premiados nas Catas Oﬁciais de Galicia.
ɒCata Nacional Extraordinaria VINIS TERRAE 2017
organizada entre Aula Internacional de Catadores
(AULINCAT) e Radio Turismo.
ɒVisitas a consellos reguladores e adegas.

co APOIO DE:

n
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www.expourense.org
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PREVISEL
12º Salón da Prevención e Seguridade Laboral (10 e 11 de maio)
Datos
Expositores: 23
Superﬁcie total: 1.800 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Profesional e
Público
Visitantes: 2.000
Carácter: Monográﬁco
Ámbito: Nacional
Web: www.previsel.com

ɒÚnico salón destas características en Galicia e que
consegue a involucración activa de todos os axentes
vencellados á prevención.
Obxectivos
ɒConseguir a integración deﬁnitiva da prevención no
sistema de xestión das empresas galegas para crear
espazos de traballo saudables.
ɒEspazo elixido por distintas entidades para impartir
formación neste eido.
ɒMáis de 30 actividades para sensibilizar á sociedade
en xeral da necesidade de contar con formación en
materia de seguridade.
Feira
ɒO salón contou 23 expositores procedentes de Galicia
na práctica totalidade e destacando a presenza
en feira de distintas asociacións e federacións
sectoriais, sindicatos e distintos servizos de
seguridade e emerxencia.
Xornadas e obradoiros
ɒ Organizaron actividades, entre outros, entidades
como o ISSGA; a CEO; os sindicatos CC.OO. e
C.I.G.; Cruz Vermella; a Consellería de Sanidade ou
FREMAP.
ɒ Unidade Operativa de Drons da Axencia Galega de
Emerxencias, AXEGA.
ɒ Completo programa de actividades de TESGALICIA,
Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias e
Xestores de Emerxencias de Galicia.

rprevisel.J
12º SALÓN DA PREVENCIÓN

•

lnstitutoGalego

deSeguridade
e Saúdelaboral

E SE4URIDADE LABORAL
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ACTIVIDADE FEIRAL

TERMATALIA
17ª Feira Internacional do Turismo Termal, de Saúde e Benestar (20 a 23 de setembro)
Datos xerais
ɒPunto de referencia internacional para o negocio do
turismo termal, de saúde e de benestar.
ɒParticipación de 260 expositores, 30 touroperadores, 40
países representados e 50 disertantes internacionais,
con masiva presenza de América Latina e de Europa
incorporando tamén a Asia-Pacíﬁco. Feira que
posiciona a Galicia e a Ourense como centro de
formación profesional en materia de termalismo.

Expositores: 260
Periodicidade: Anual
Orientación: Profesional e
Público
Visitantes: 6.000
Carácter: Monográﬁco
Ámbito: Internacional (BOE
27/12/2016)
Web: www.termatalia.com

ɒMéxico, país convidado. Participación liderada polo
Goberno do Estado de Coahuila.
ɒPresenza do ministro de Turismo de El Salvador, José
Napoleón Duarte, e do ministro de Saúde do Brasil,
Ricardo Barros. Participación de amplas delegacións de
profesionais da Arxentina, Colombia, México ou Brasil.
ɒEntrega oﬁcial a Foz do Iguaçu da sede de Termatalia
Brasil 2018.

PAÍSES REPRESENTADOS TERMATALIA 2017
Alemania• Arxentina • Bélxica • Brasil • Cabo Verde• Chile • China-Taiwán • Colombia • Costa Rica • Croacia • Cuba
Dinamarca • Ecuador • Eslovaquia • España • Estados Unidos • Estonia • Finlandia • Francia • Holanda
Hungría • Israel • Italia • Letonia • Lituania • Luxemburgo • Marrocos • México • Nicaragua • Noruega • O Salvador
Panamá • Perú • Polonia • Portugal • Reino Unido • Rumanía • Tailandia • Túnez • Venezuela • Xordania
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Actividades profesionais
ɒ Bolsa de Contratación Turística: reuniu a 30 maioristas
de viaxes nacionais e internacionais (de Alemaña,
A Arxentina, Chile, Colombia, Dinamarca, España e
Finlandia) cun cento de participantes privados que
representaban aos destinos presentes en feira. Máis de
1.000 citas de negocio. Isto completouse cun Fam Trip
con Axencias de Viaxes. Apoio de Turespaña e Axencia de
Turismo de Galicia.
ɒ Misión de prensa especializada: a misión de TT.OO.
completouse coa de prensa interncional que reuniu a
44 medios de comunicación de 16 países de Europa e
América Latina e tamén dos Emiratos Árabes Unidos e
Taiwán.
ɒ 6º Encontro de Políticas Públicas sobre Termalismo:
participaron organismos públicos como o Imserso, a
Deputación Provincial de Ourense ou o Municipio de
Santo Amaro da Imperatriz de Brasil.

ɒ Exposición de Proxectos de Investimento: presentación
de proxectos destinada a potenciais inversores.
Reunións B2B cos representantes dos fondos de
inversión Princeton Healthcare International (PHI)
de USA e Beijing Silk Road Fortune Promotion Fund
Management de China.
ɒ Semana Termatalia: actividades durante toda a semana
con cursos especializados e rutas termais.
ɒ Presentacións á prensa especializada e TT.OO. dos
destinos presentes na feira.
Formación e capacitación internacional
Un gran valor de Termatalia: o intercambio de
coñecemento e a capacitación.
ɒXII Encontro Internacional sobre Auga e Saúde:
participación como relatores de 50 expertos mundiais.
Novidade o Encontro Internacional sobre Dirección e
Xestión de Wellness.
ɒII Symposium Internacional de Termalismo e Calidade
de Vida organizado pola Universidade de Vigo-Campus
da Auga en colaboración con Expourense, Concello de
Ourense e Deputación de Ourense.
ɒCursos de capacitación profesional: Termatalia
reforzou o seu carácter formativo programando un
ciclo de cursos que consolidaron o papel desta cita
como centro de capacitación termal a nivel mundial.
Impartíronse antes e durante a feira e incluíron
formación especializada e a realización de prácticas en
centros termais de Galicia.
Outras actividades
ɒXV Cata Internacional de Augas.
ɒPresentación da Campaña “Claros coa Auga” de
ANEABE.
ɒÁrea de Cociña Saudable e Sostible con chefs de
Galicia, Azores e Panamá.
ɒBar de Augas.
ɒCentro Termal.
ɒÁrea de Benestar.
ɒÁrea de Dermoestética.
ɒÁrea de Prevención da Saúde.
ɒZona Shopping con Moda e Enogastronomía.
ɒPack ﬁlatélico especial “Termatalia 2017”.
ɒEntrega premios Festival Internacional de Cine
Turístico ART & TUR.
ɒɍVive Termatalia”. Programa de actividades dirixida ao
público xeral.
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ACTIVIDADE FEIRAL

BEBEGA
1ª Mostra do Bebé de Galicia (14 e 15 de outubro)

Expositores: 60
Superﬁcie total: 500 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 2.000
Carácter: Multisectorial
Ámbito: Galego

. . .¡ füfüGA
'

rehi.a, del Bebé de, QaJici.a,
(!>Edición.)

Datos
ɒMostra especializada para axudar
ás familias a preparar a chegada do
novo membro da familia.
ɒAs empresas e asociacións participantes ofreceron unha escolma de
produtos e servizos orientados ao
benestar do bebé: puericultura, moda,
decoración, agasallos, desenvolvemento
intelectual, seguridade viaria, atención
sanitaria…
ɒPlataforma de promoción do comercio local.
Practicamente a totalidade das empresas eran de
Ourense.
ɒParticipación da Asociación Galega de Matronas
que resolveron as dúbidas tanto das embarazadas
como das que veñen de dar a luz.
ɒSorteos de materiais de puericultura.
ɒTivo lugar de forma conxunta con Celebra.
Actividades
ɒCompleto programa de actividades e obradoiros
que incluíron charlas sobre seguridade viaria
infantil (Stop Accidentes e ACAUTO), lactación
ou sobre o papel das matronas na sociedade
(Asociación Galega de Matronas). Tamén se
impartiron obradoiros sobre masaxe infantil ou
ioga para bebés (NENOOS). Houbo ademais un
desﬁle de moda infantil e de carriños.
PCLO'l.O<Wo-:
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CELEBRA
18º Salón de Vodas, Bautizos, Comuñóns e Actos Sociais (14 e 15 de outubro)

celebta

salón de bodas, comuniones, bautizos y actos sociales

Ourense, 14 y 15
de octubre 2017

fbsarelo
Sábado y Dorringo
o los 18.00 horas
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Expositores: 60
Superﬁcie total: 1.000 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 2.000
Carácter: Multisectorial
Ámbito: Galego

IJ

Datos
ɒEscaparate que presenta a calidade, o deseño e
a orixinalidade cos que traballan as empresas
ourensás á hora de organizar eventos. O 90% dos
expositores foron ourensáns.
ɒAmpla oferta de produtos e servizos cos que dar
resposta á complexa planiﬁcación de todo tipo
de actos sociais tales como vodas, comuñóns,
bautizos, reunións de empresas, presentacións e
lanzamentos de novos produtos, etc.
ɒCelebrouse de forma conxunta con BEBEGA,
1ª Mostra do Bebé de Galicia.
Actividades
ɒDúas pasarelas de Moda
Nupcial e Festa. Contaron
coa participación de:
Alvarino (traxes de noivo
e cerimonia); Angelo
Milano (traxes de noivo
e cerimonia); Drácena
(arranxos ﬂorais); Loyma
(xoiaría); Nicandra (moda
noivas e festa); Noar Novias (moda
noiva); Paris Diffusion (perruquería e
estética). Esta actividade estivo coordinada
pola Axencia Luena. Todas estas ﬁrmas garantiron
a organización dun evento 100% ourensán, xa que
contan con coleccións de fabricación e deseño
propio.
Organiza
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ACTIVIDADE FEIRAL

SALÓN DO AUTOMÓBIL - VEHÍCULO NOVO
9º Salón do Automóbil – Vehículo Novo (20 a 22 de outubro)

Expositores: 30
Superﬁcie total: 8.000 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 7.000
Carácter: Monográﬁco
Ámbito: Internacional
Datos
ɒSalón organizado por Expourense coa colaboración
da Asociación de Concesionarios de Automóbiles
de Ourense, A.C.A.U.T.O.
ɒMaior concentración de vehículos na provincia de
Ourense no 2017.
ɒPresenza de todos os concesionarios da provincia
de Ourense asociados a A.C.A.U.T.O.
ɒPresentación dos últimos lanzamentos e os
vehículos que se van comercializar de cara a
campaña do 2018. Presentación de novos modelos
en primicia en España.
ɒColaboración con Cáritas. Por cada vehículo
vendido, o concesario correspondente ﬁxo unha
doazón a esta entidade.
ɒServizo de ludoteca.
ɒSorteo dun desconto de 6.000 euros entre os
visitantes que pecharon a compra dun vehículo no
salón. A gañadora foi Rosa Freijedo Rodríguez.
ɒO Instituto Enerxético de Galicia, INEGA,
promocioou a campaña “Dálle luz á túa factura”.
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SALÓN DO AUTOMÓBIL - VEHÍCULO DE OCASIÓN
9º Salón do Automóbil – Vehículo de Ocasión (27 a 29 de outubro)
9°SALÓNdo

Autonióbil
VEHÍCULO DE OCASIÓN

Expositores: 30
Superﬁcie total: 8.000 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 7.000
Carácter: Monográﬁco
Ámbito: Internacional
Datos
ɒSalón organizado por Expourense coa colaboración
da Asociación de Concesionarios de Automóbiles
de Ourense, A.C.A.U.T.O.
ɒPresenza dos concesionarios da provincia de
Ourense asociados a A.C.A.U.T.O.
ɒAmpla oferta de vehículos de Ocasión: quilómetro
cero, seminovo, de dirección, susbtitución, segunda
man, etc.
ɒAsesoramento profesional no proceso de compravenda.
ɒMáis de 400 vehículos vendidos entre os dous
salóns.

-9°SALÓNdo Organizan:

Automóbil
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ACTIVIDADE FEIRAL

SPORTUR GALICIA
1º Salón do Deporte e Turismo Activo (17 ó 19 de novembro)

Expositores: 121
Superﬁcie total: 8.000 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 10.500
Carácter: Multisectorial
Ámbito: Internacional
Datos
ɒObxectivos: dar a coñecer Galicia como destino activo
e saudable e promocionar a multitude de opcións
que esta comunidade ofrece para os afeccionados
ao deporte e ás actividades ó aire libre animando ao
mesmo tempo aos propios galegos a practicalas.
ɒCoincidencia coa presenza na cidade de Ourense de
milleiros de deportistas que participaron na Carreira
Popular de San Martiño. Recollida de dorsais no
propio recinto feiral.
ɒCita que combina o binomio deporte + turismo
que permite a desestacionalización do turismo
achegando visitantes de proximidade a través do
deporte.
ɒEvento destinado a todos os públicos (deportistas,
afeccionados ou principiantes de todas as idades,
ademais das familias) para que poidan coñecer os
servizos, produtos e opcións vencelladas co turismo
activo e o deporte que ofrecen os expositores.
ɒEscaparate para as federacións deportivas de
toda a comunidade. Participaron 32 foron clubes e
asociacións de distintos deportes que aproveitaron
a súa presenza no salón para promocionarse
organizando distintas exhibicións, adestramentos
ou campionatos.
Actividades profesionais
ɒ 1º Workshop de Turismo Activo de Galicia con
maioristas de viaxes especializados neste sector
procedentes de distintos puntos de España.
ɒ1º Seminario sobre Deporte e Turismo Activo
de Galicia. Coa participación do director de
comunicación da Real Federación Española de
Fútbol, Marcos Rocha (co apoio do Ourense F.C.).
www.expourense.org
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Programa de actividades
ɒAs 32 federacións, asociacións e clubes deportes
realizaron distintas exhibicións, campionatos e
obradoiros.
ɒAlgúns dos deportes que estarán representados nesta
cita son o ciclismo (infantil e rutas en bici de estrada
e BTT fóra do recinto); wushu; halteroﬁlia; tiro con
arco; bádminton; marcha nórdica; petanca; voleibol;
ximnasia rítmica; esgrima antiga; xadrez; ﬁtness;
pilates e zumba; pentatlón moderno-laser run; roller
derby; bodyjump; hockey, etc. Tamén houbo obradoiros
vencellados coa nutrición ou outros de realización de
nós mariñeiros ou as presentacións do Campus con
Vida da Universidade de Vigo-Campus de Ourense,
ademais das degustacións de produtos autóctonos no
stand de Porto e Norte.
ɒActo de entrega de medallas do ciclo de probas
“Correndo por Ourense” que organiza o Concello de
Ourense.
ɒVisita de importantes representantes dos deportes
como a do presidente do Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco; das xogadoras con Envialia F.S.
que son Campionas de España de Fútbol Sala; dos
xogadores do Ourense C.F., do Obradoiro SAD, e dos da
Unión Deportiva Ourense.
ɒLecer activo en familia: bautismo con ponis; ponte
tibetana; remo indoor; simuladores de kayac e canoa;
práctica de squash; xogos tradicionais; simulador de
tiro virtual; rocódromo; simuladores de navegación a
vela; adopción de hábitos de vida saudables, etc.
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ACTIVIDADE FEIRAL

MEGAXOVE
18º Salón da Xuventude (5 e 6 de decembro)

Expositores: 21
Superﬁcie total: 1.800 m2
Periodicidade: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 9.000
Carácter: Monográﬁco
Ámbito: Galego
Datos
ɒ30 actividades de lecer e deportivas que converteron
ó recinto no punto de encontro para a mocidade
galega e as súas familias.
ɒCumpriu a súa maioría de idade animando aos
visitantes a amosar a súa solidariedade: “Operación
Quilo” e Rally Solidario de Galicia Sport Raid Team.
ɒNovidades: obradoiros de programación e impresión
3D que ofreceu a empresa “+ que 3D” e os de Robótica
e Exhibición de drons organizados por “Escolabs”.
Por outro lado, a Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa
instalou en Megaxove un Aula de Realidade Virtual.
Deporte
ɒClases de introdución ao Roller Derb da Asociación
As Lobas de Morgana; adestramentos de Kung-Fu
do Clube Kung-Fu Barbadás e o Ximnasio Fitness
Forma; mini competicións de Atletismo organizada
polo Clube Atletismo Ourense ou o xa clásico Torneo
de Xadrez Megaxove convocado polo Clube Xadrez
Ourense.
Participación aberta a todos
ɒGran Casino da Asociación Xuvenil Amencer;
obradoiros de cociña “Masterchef” e de traballo
manuais da Asociación Cultural Xuvenil Cipri
Gomes; obradoiros con material reciclado e xogos de
cooperación de Cruz Vermella Xuventude; obradoiros
de emprendemento de Nenoos; xogos populares do
CCP Xaquín Lorenzo e actuación da Escola de Danzas
da Deputación de Ourense.
Colaboran:
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ACTIVIDADE INSTITUCIONAL

ACTIVIDADE INSTITUCIONAL
Convenio co INFECAR
No marco de Xantar 2017 asinouse un convenio de colaboración
entre a Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (Expourense) e
a Institución Feiral de Canarias (INFECAR), co obxectivo de potenciar
as xa estreitas relacións entre ambas as institucións en materia
feiral. Participaron nesta sinatura, Raúl García Brink, presidente
do comité executivo de INFECAR, Alejandro Rubín, director xerente
de Expourense, Manuel Mora Lourido, director xeral de INFECAR, e
Emma González, directora adxunta de Expourense.
Convenio co C.R.D.O. Monterrei

.rense

O Consello Regulador da Denominación de Orixe de Monterrei
asinou un convenio para continuar, por terceiro ano consecutivo,
como entidade colaboradora de Expourense ao longo de 2017. Esta
colaboración estreitouse en eventos especializados no sector do viño
como foi o caso de Xantar ou Vinis Terrae. A sinatura do convenio
correu a cargo do daquela presidente do CRDO Monterrei, José
Antonio Da Silva, e do director xerente de Expourense, Alejandro
Rubín.
Premios INCUVI
Expourense participou na entrega de premios da 6ª edición
de Incuvi-Emprende, organizada pola Universidade de Vigo
para recoñecer ás iniciativas emprendedoras. A directora de
Administración e Recursos Humanos da Fundación Expourense,
Cristina Álvarez Bermejo, participou no acto no que foron desvelados
os proxectos que pasarían no vindeiro ano ás instalacións de
incubación dos campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
O Invest Braga premia a Expourense
Con motivo do 50º Aniversario da Feira Internacional de
Agricultura, Gandería e Alimentación de Braga, Expourense foi
distinguida polo Invest Braga, a entidade que organiza AGRO. Este
premio fortalece as relacións de cooperación transfronteiriza que
viñeron desenvolvendo entre ambas as dúas entidades dende hai
xa case dúas décadas. O director xerente de Expourense, Alejandro
Rubín, recolleu o premio de mans do director xeral de feiras do
INVEST Braga, Jose Carlos Coutinho, sendo a única entidade elixida
de fóra de Portugal.
Cooperación transfronteiriza con Esposende
A Cámara Municipal de Esposende, coa que Expourense mantén
unha estreita relación de cooperación transfronteiriza, presentou en
Ourense a súa campaña turístico-gastronómica “Março con sabores
do mar”, que ten o obxectivo resaltar os seus produtos máis típicos
como o polbo, o marisco, a lamprea, ou o viño verde. Esta campaña
quería fomentar o turismo de proximidade para que os galegos ata
Esposende e gozar in situ destes pratos.

www.expourense.org
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Presentación do II Symposio Internacional sobre
Termalismo e Calidade de Vida
Expourense participou na presentación oﬁcial do II
Symposio Internacional sobre Termalismo e Calidade de Vida
que se celebraría no recinto entre o 20 e o 21 de setembro
de xeito paralelo e complementario a Termatalia. Esta cita
está organizada no marco do proxecto de especialización do
Campus de Ourense como Campus da Auga. Foi presentado
por representantes das catro entidades organizadoras:
Universidade de Vigo, Concello de Ourense, Deputación
Provincial de Ourense e Expourense.
III Encontros do Clúster de Turismo de Galicia
A directora adxunta de Expourense, Emma González,
participou como presentadora e moderadora da mesa redonda
sobre “Termalismo e gastronomía como factores diferenciais
do turismo de Galicia” nos III Encontros que o Cluster de
Turismo de Galicia celebrou en Ourense no mes de abril baixo
o lema “#Turismo2020. Consolidando un destino turístico
sustentable”.
Recoñecemento de FREMAP
FREMAP entregou á Fundación Expourense un diploma
cunha mención honoríﬁca que recoñece a súa contribución
á redución da sinistralidade laboral e a súa aposta pola
organización de actuacións efectivas na prevención dos
accidentes de traballo e as enfermidades profesionais. O
director provincial de FREMAP en Ourense, Miguel Ángel
Abelaira, foi o encargado de entregar este diploma á directora
de Administración e Recursos Humanos de Expourense,
Cristina Álvarez. Doutra banda, FREMAP recoñeceu o feito de
que Expourense sexa a entidade que organiza Previsel, o único
evento de Galicia especializado en prevención e seguridade
laboral.
Cata dos viños premiados en VINIS
TERRAE no Casino de Madrid
O Casino de Madrid acolleu a ﬁnais de abril dúas catas
comentadas dos viños premiados na última edición de VINIS
TERRAE, Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade que se
celebrou en Expourense. Este evento no Casino incluíu dúas
catas nas que participaron máis de 150 socios e un grupo de
convidados entre os que se atopaba prensa e membros da
Escola de Catadoras de Madrid ademais de distribuidores de
viños moi seleccionados. A cata estivo dirixida pola recoñecida
catadora galega Mercedes González en colaboración cos
membros do AULINCAT e de Eliseo González, coordinador
das catas do Casino de Madrid. Os viños e o licor premiados
foron maridados con outros produtos de calidade de Galicia
como o queixo da D.O. Arzúa-Ulloa.
26
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Elección sede Termatalia 2018
No mes de abril Expourense anunciaba de xeito oﬁcial o país
elixido para ser sede de Termatalia 2018. Nun acto no que participou
o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar; a delegada
do Goberno de Galicia, Marisol Mouteira, e o director de Termatalia,
deuse a coñecer que a vindeira edición da feira se celebraría en
Brasil, en concreto en Foz do Iguaçu. A candidatura de Brasil estivo
liderada polo Fondo Iguazú de Desenvolvemento e Promoción
Turística e contou co apoio das principais entidades públicas e
privadas vinculadas ao turismo nesta rexión para posicionala a nivel
internacional, tamén como destino termal.
Presentación Sportur Galicia
No mes de maio, Expourense lanzou un dos novos proxectos do
ano, “SPORTUR Galicia, Salón do Deporte e Turismo Activo”. Foi
presentado nun acto no que participaron a secretaria xeral para o
Deporte da Xunta, Marta Míguez; a directora da Axencia Galega de
Turismo, Nava Castro; a delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz,
e o director xerente de Expourense, Alejandro Rubín. O obxectivo
deste salón que se celebraría no mes de novembro era dar a coñecer
Galicia como destino activo e saudable e promocionar a multitude
de opcións que esta comunidade ofrece para os afeccionados ao
deporte e ás actividades ó aire libre.
Federación Limiar, nova colaboradora de Expourense
A Federación de Asociacións de Veciños de Ourense, LIMIAR,
asinou un convenio con Expourense que a converte en entidade
colaboradora ﬁxa do recinto feiral. Isto implica que LIMIAR está
presente en todas as feiras e eventos. A sinatura tivo lugar na sede
de Limiar e correu a cargo do presidente do colectivo veciñal, Manuel
Mosquera, e do director xerente de Expourense, Alejandro Rubín.
LIMIAR comprométese a promocionalos entre os seus colectivos
asociados co obxectivo de fomentar a visita e a participación activa
dos vecinos. Pola súa parte, o recinto resérvalle un espazo dende o
que poden promover as súas campañas e proxectos.

Federación ele AA.VV.

de Ourcnsc "Limiar"

Global Wellness Day
Termatalia e o Concello de Ourense organizaron o acto de
celebración do “Global Wellness Day” (Día Mundial do Benestar)
para poñer en valor á cidade e á provincia de Ourense como
destinos saudables e de benestar. Reuniu na Piscina de As Burgas
a distintos representantes institucionais, empresariais e sociais
entre os que se atopaban o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez
Abad; a delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira;
o vicepresidente da Deputación e concelleiro de Termalismo
de Ourense, Jorge Pumar Tesouro; o deputado nacional, Celso
Delgado Arce; a presidenta da Federación de Comercio de
Ourense, Beatriz Gómez Valcárcel, e o director de Termatalia,
Alejandro Rubín Carballo.

www.expourense.org
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Termatalia promove estilos de vida
saudables apoiando o baile deportivo
Termatalia patrocinou á parella de baile ourensá
integrada por Joel Cruz e Ada María Rúa que foron
proclamados Campións de España Junior de Salsa
Cuban Style no Campionato de España de Baile Deportivo
Latino celebrado en A Eliana, Valencia. Con 15 anos,
era a primeira vez que se presentaban ao campionato
nacional e conseguiron o primeiro posto nese estilo e ao
que hai que sumar en Subcampionato Absoluto Junior
dos 4 bailes caribeños.
Paquete ﬁlatélico especial “Termatalia 2017”
Termatalia, en colaboración coa Sociedade
Filatélica, Numismática e Vitofílica Miño, presentou un
“pack especial” de material ﬁlatélico que permitiu que
as imaxes da feira e da provincia de Ourense viaxaran,
por correo postal, a calquera parte do Mundo. Emitiuse
un selo, dous modelos de postais prefranqueadas e
un cuño conmemorativo de Termatalia 2017.

Termatali

2017
·····;· ....
Dll'll\CIO\
OllU\',f

•

"illl

~A

.::.r.:

"f

IBERIA""'

r e nfe

=--=--

Termatalia

Termatalla

•

"illl
,a

:.C"ll

IBERIA,¡JI

Termata ll a

ceav

"illl•

-

28

o

Convenio con Resources for Leisure Assets
para colaborar no Estudo Internacional sobre
Wellness, Spa & Travel Monitor
Resources for Leisure Assets, RLA, unha das maiores
consultoras especializadas en wellness con sedes en
Estados Unidos, Austria e Dubai, converteuse en partner
estratéxico de Termatalia. As bases desta colaboración
asentáronse a raíz da participación como relator do
director de intelixencia de RLA, László Puczkó, na última
edición de Termatalia. Este acordo garante a promoción
mutua e a colaboración nos traballos de investigación
para o 5º (e seguintes) Estudo Internacional sobre
Wellness, Spa & Travel Monitor (IWSTM).
Semana do Baile Deportivo de Ourense
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A provincia de Ourense acollerá do 22 ao 24 de xuño
de 2018 a “Semana do Baile Deportivo”, un evento
que reunirá a uns 3.000 participantes de toda España,
que terá lugar no Pazo dos Deportes “Paco Paz” e en
Expourense, e no que colabora a Deputación de Ourense.
O presidente do goberno provincial, Manuel Baltar,
asinou co presidente da Federación Española de Baile
Deportivo, Luis Vañó, un protocolo de colaboración para
a celebración deste evento. Foron testemuñas desta
sinatura a delegada en Galicia da Federación Española
de Baile Deportivo, Graciela Toba; o director do club
Moovet, Juan Manuel Fernández, e a directora adxunta
de Expourense, Emma González.

www.expourense.org
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Convenio coa Fundación Semana Verde
Expourense asinou un convenio de colaboración coa
Fundación Semana Verde de Galicia co obxectivo de promover
accións que contribúan ao desenvolvemento do sector feiral na
nosa comunidade e, dun xeito particular, a estes dous recintos.
Este convenio foi asinado por parte dos directores xerais de
ambas as dúas entidades, Alejandro Rubín (Expourense) e
Ricardo Durán (FIG ABANCA). O documento asinado inclúe
accións de intercambio e promoción mutua nas citas feirais
organizadas por ambas fundacións. Cabe destacar que o de
Ourense e o de Silleda con os dous únicos recintos feirais
públicos de Galicia que organizan feiras recoñecidas co Selo de
Internacionalidade do Goberno de España, sumando en total 4
das 6 internacionais celebradas na nosa comunidade.
Recoñecemento á traxectoria do director de Expourense
O medio especializado “Mundo Feiral” con máis de
trinta e cinco anos de presenza no sector, quixo aproveitar o
escenario da asemblea xeral de AGAFE para facer entrega
dun recoñecemento a Alejandro Rubín, director xerente de
Expourense, como “Destacado Director de Institución Feiral
do ano 2017”. Sinalando os logros na internacionalización de
Termatalia, e a súa traxectoria promovendo e potenciando
no exterior a Expourense, Galicia e España a través das súas
feiras nacionais e internacionais.

...
www.expourense.org
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL – EUROPA
Termatalia

),785ɇ3UHVHQWDFLµQGH;DQWDU
Madrid, 18 de xaneiro.

),785ɇ3UHVHQWDFLµQSDUWLFLSDFLµQGH
3DQDP£HQ;DQWDU
Madrid, 20 de xaneiro.

),785ɇ3UHVHQWDFLµQGH7HUPDWDOLD
Madrid, 19 de xaneiro.

l+7,&21)(5(1&(
3UHVHQWDFLµQGH7HUPDWDOLD.
Rovinj (Croacia),
28 de febreiro e 1 e 2 de marzo.

;,,(QFRQWURGHɍ9LOODV7HUPDOHVɎGH(VSD³D &RPLW«H[HFXWLYRGD(7++$–
Caldas de Reis e Cuntis, 6 e 7 de abril.
Enghien- Les-Bains (Francia),
25 de abril.

:RUNVKRSGH7XULVPR6RVWLEOHɇ
3UHVHQWDFLµQGH7HUPDWDOLD
Ourense, 4 de maio.

:RUNVKRSFRQD[HQWHVGH
WXULVPRGH6DODPDQFDH=DPRUD
Salamanca, 8 de xuño.
www.expourense.org
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;;,,&RQJUHVR$QXDOGD$VRFLDFLµQ
(XURSHDGH%DOQHDULRV (63$ 
Roma (Italia), 10 a 12 de maio.

,7%3URPRFLµQGH7HUPDWDOLD
Berlín, 8 a 12 de marzo.

3URPRFLµQGH;DQWDUHQ*RXUPHWV
Madrid, 25 de abril.

3URPRFLµQGH)XQHUJDOHQ)XQHUPRVWUD
Valencia, 22 a 24 de maio.

3UHVHQWDFLµQFDQGLGDWXUD2XUHQVHFRPR
VHGHGR&DPSLRQDWRGH(VSD³DGH%DLOH
'HSRUWLYR L’Eliana (Valencia), 26 de xuño.

,1785ɇ3URPRFLµQHSUHVHQWDFLµQ
GH;DQWDUValladolid, 23 a 26 de
novembro.
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COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA – PORTUGAL

%7/3UHVHQWDFLµQGH7HUPDWDOLD
Lisboa, 17 de marzo.

|$*52
Braga, 23 a 26 de marzo.

(QFRQWUR$QXDOGD(+77$
Caldas da Rainha, 18 de maio.

3UHVHQWDFLµQGH7HUPDWDOLDQR3RUWR:HOFRPH&HQWHU
Porto, 4 de xullo.

3UHVHQWDFLµQGH;DQWDUH7HUPDWDOLDQD
)HLUDGD7HUUD
Mondim de Basto, 3 de agosto.

$QXQFLR3RUWXJDO3D¯VFRQYLGDGRHQ;DQWDU
Arcos de Valdevez, 19 de outubro.

)HVWLYDO*DVWURQµPLFR%LIHGH(VSDGDUWH
Vila Praia de Âncora, Caminha,
10 de agosto.

3URPRFLµQGH)XQHUJDOHQ
([SRIXQHUDULD
Batalha, 22 a 24 de setembro.

)LQVGH6HPDQD*DVWURQµPLFRVGH3RUWRH1RUWH
Gaia, 31 de outubro.

19' s a laio
Internacion al
o Gastronóm ico

,~·Ac;~~~::::,~~AOE 1018

3URPRFLµQGH;DQWDU FRD6HFUHWDULD
GH(VWDGRGH7XULVPRGH3RUWXJDO
Gaia, 3 de novembro.
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)HVWLYDO,QWHUQDFLRQDOGH&LQH
$57 785
Gaia, 3 de novembro.

3UHVHQWDFLµQ&DPSD³D
7XU¯VWLFD
Ponte de Lima, 22 de novembro.
www.expourense.org
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COOPERACIÓN IBEROAMERICANA
As relacións de Expourense con América Latina xogaron un papel fundamental na
internacionalización da Fundación durante o 2017.
Termatalia amplía a súa rede de delegacións internacionais
Termatalia conta na actualidade cunha extensa rede de delegacións internacionais que conta con
30 delegados que cobren un máis de 50 países. Durante o 2017 incorporouse a delegación de Nicaragua
(Carmen Elizondo), houbo relevos nas delegacións de Estados Unidos (Maria K.Todd) e Guatemala (Raisa
Zayas) e reforzouse a preseza en Chile cunha delegada comercial (Lorena Burgos). Por outra parte, República
Dominicana e Honduras incorporáronse á lista de delegacións (asumidas por Raisa Zayas). Tamén se elixiou
a un representante da feira para os novos mercados wellness (César Tejedor).

-

lilas Azores
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Paises Baixos
Dinamarca Polonia
Eslovaquia Portugal
Estonia
Reinó Unido
Francia
Republica Checa
Rumania •
Grecia
Hungría
Túnez
Islandia
Turquía
AArxentina
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Estados Unidos
Guatemala
Honduras
México

Nicaragua
O Salvador
Panamá
Paraguai
Perú
República Dominicana
Uruguai
Venezuela
Xamaica

Promoción de Xantar en Panamá
Panamá participou como país convidado
en Xantar 2017 representado pola
Autoridade de Turismo do país co apoio
do Clube Gastronómico de Panamá e coa
colaboración do INADEH. Antes de que
a delegación se desprazase ata Ourense
ﬁxeron en Cidade de Panamá unha
presentación ante os medios dos menús
e as actividades que ían realizar na feira
para promocionar internacionalmente a
gastronomía panameña.

www.expourense.org
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Promoción de Termatalia en Chile
Termatalia realizou no mes de febreiro unha intensa
campaña de promoción en Chile, un dos grandes destinos
termais de América Latina e que incluíu, entre outras reunións
e visitas, unha presentación en Santiago de Chile ante
medios de comunicación e operadores. Tamén participou no
Seminario “PROFO - Tour Operador Destino Mamiña, Pobo
Termal do Deserto” que tivo o obxectivo de poñer en valor a
Mamiña como destino termal. Foron asinados importantes
convenios de colaboración coa Cámara de Comercio de
Iquique e co touroperador “Desierto termal”.
Tianguis Turístico en México
Termatalia 2017 presentou no Tianguis Turístico de México
celebrado en Acapulco, a cita turística máis importante
neste país xa que reúne aos 32 estados. O stand do Estado
de Coahuila, sede da última edición de Termatalia celebrada
en América Latina, acolleu este acto no que se presentou
a participación de México como país convidado na edición
dese ano. O director de Termatalia, Alejandro Rubín, estivo
acompañado polo subsecretario de Turismo do Goberno
de Coahuila, José Carlos Riojas; polo representante da
Secretaría de Turismo de Coahuila, Rogelio Díaz de León, e
por tres dos delegados da feira en México. A esta presentación
acudiron empresarios do sector hoteleiro e medios de
comunicación especializados en turismo como Televisa, o
Grupo Excelencias, Expreso.info ou México Extraordinario,
entre outros.
Panasalud, socio estratéxico de Termatalia
Termatalia asinou un convenio de colaboración con
Panasalud, empresa dedicada ó desenvolvemento sostible
do sector da saúde privada en Panamá e Latinoamérica.
Súmase así á rede internacional de socios estratéxicos da
feira. O convenio foi asinado polos directores de ambas
as dúas entidades: Alejandro Rubín e Luis Santamaría. A
ratiﬁcación desta colaboración tivo lugar no marco dunha
conferencia sobre turismo de saúde impartida polo director
de Termatalia en Ciudad de Panamá.
Promoción en Expospa, México
Termatalia estivo presente un ano máis no Congreso
Latinoamericano de Spa e en Expospa, os eventos
relacionados co turismo de saúde máis importantes do
pais e organizados pola Asociación Latinoamericana de
Spa, ALTSPA, socio estratéxico da feira. A representación
de Termatalia correu a cargo de Marianela Peña, unha dos
cinco delegados que a feira ten neste país.
34
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Convenio co INADEH de Panamá
Expourese asinou un convenio de colaboración co Instituto
Nacional de Formación Profesional e Desenvolvemento
Humano de Panamá (INADEH) que lle permitará prestar
asesoramento e facilitar a capacitación dos seus instrutores
e alumnos en temas relacionados co turismo da saúde e
benestar ou na enogastronomía. Este convenio facilita a
presenza do INADEH nos eventos internacionais organizados
por Expourense, e na participación de expertos en distintas
disciplinas, elexidos pola Fundación entre súa ampla rede de
socios a nivel mundial para impartir cursos de capacitación
nas instalacións do Instituto. Foi asinado en Ciudade de
Panamá polo director xeral de Expourense, Alejandro Rubín e
polo director xeral do INADEH, Samuel Rivera.
Participación no Festival de Turismo das Cataratas
Foz do Iguaçu, en Brasil, será a sede de Termatalia 2018
polo que resultou lóxica a promoción desta cita nunha das
citas de turismo máis importantes do Estado de Paraná,
o Festival das Cataratas que atrae cada ano a milleiros de
empresarios do sector de Brasil, A Arxentina e Paraguai,
fundamentalmente. A representación de Termatalia correu a
cargo do delegado da feira nese país, Fabio Lazzerini, e tamén
a través do presidente da Sociedade Española de Hidroloxía
Médica, Dr. Francisco Maraver, estreito colaborador coa feira.
Promoción en Nicaragua
O director de Termatalia foi convidado a presentar a feira
nun acto con empresarios e profesionais do turismo de saúde
de Nicaragua que puideron coñecer de primeira man as
vantaxes de participar na feira para avanzar no despegue do
turismo termal neste país. Logo desta promoción, na edición
de Termatalia 2017 participou por primeira vez a Cámara
Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).
Presentación de Termatalia en Bos Aires
Termatalia 2017 presentouse en Boa Aires na sede da
Federación Empresarial Hoteleiro Gastronómica da República
Arxentina (FEHGRA) coa presenza de directivos desta entidades
ademais do Ministerio de Turismo da Nación a través do
INPROTUR e importantes provincias termais como Santiago
del Estero, Neuquén ou Entre Ríos. Esta presentación serviu
para motivar a que sería a masiva presenza de profesionais da
Arxentina na última edición de Termatalia, xa que foi a delegación
internacional máis numerosa.

www.expourense.org
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Presentación na provincia de La Pampa
Durante a súa promoción pola Arxentina, Termatalia 2017
organizou unha presentación na provincia termal de La Pampa
visitando ademais os seus principais establecementos termais. Ao
acto de presentación acudiron profesionais do sector e asociados
á FEHGRA. O delegado de Fehgra nesta provincia, Hugo Zamponi,
exerceu de anﬁtrión durante a promoción da feira.
II Congreso Internacional de Estética, Cosmetoloxía e
Medicina Estética de Cuba
Termatalia participou no II Congreso Internacional de
Estética, Cosmetoloxía e Medicina Estética de Cuba impartindo
unha ponencia sobre “Tendencias do turismo de saúde e benestar
no mundo”. O director de España foi o único relator español nun
panel internacional no que tamén participaron expertos doutros
países de América Latina. Contou coa asistencia, entre outros,
do presidente da Asociación Cubana de Hidrologxía Medica, a
Presidenta do Symposium de Termalismo e Calidade de Vida e
os representantes de Comercializadora de Servicios Médicos de
Cuba.
Sinatura convenio para celebrar Termatalia Brasil 2018
A ﬁnais do mes de xullo asinábase en Foz do Iguaçu o convenio
que materializará a celebración de Termatalia Brasil 2018. Esta
sinatura correu a cargo do director da feira, Alejandro Rubín,
e o director xeral do Fondo de Desenvolvemento e Promoción
Turística de Iguaçú- Fundo Iguaçú, Carlos Silva. Apoiaron este
acto importantes axentes públicos e privados de Foz do Iguaçu
como o secretario de Turismo, Gilmar Piolla; o alcalde da cidade,
Chico Brasileiro; e o director xeral da central hidroeléctrica de
Itaipú Binacional, Luiz Fernando Leone Viana.

Termatalia
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Convenios asinados en Termatalia
Durante a celebración de Termatalia asináronse
varios convenios de colaboración con distintas entidades
internacionais co obxectivo de organizar distintas accións
formativas que contribúan a desenvolver o turismo de saúde
en distintos países. Este foi o caso do convenio asinado co
Ministerio de Turismo de El Salvador e coas provincias
arxentinas de Santiago del Estero e Neuquén.
Participación en Panasalud, Panamá
Uns días despois de concluir a edición de 2017, Termatalia
comezaba xa a promoción da vindeira. O punto de partida desta
promoción internacional foi PANASALUD, o evento sobre a
saúde privada máis importante de Panamá. A presentación
da feira correu a cargo da delegada da feira neste país, Raisa
Zayas, que contou tamén co apoio do delegado en Francia e
Andorra, Laurent Dupont.
36
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Promoción na FIT de Bos Aires
A delegada de Termatalia na Arxentina realizou un
intenso labor de promoción de Termatalia Brasil 2018 na
Feira Internacional de Turismo, FIT, celebrada en Bos Aires,
a feira do sector máis importante do país. Reuniuse coas
provincias termais e con distintos colectivos de empresarios
e profesionais.
IV Congreso Internacional de Calidade Turística en
Cali, Colombia
Termatalia foi presentada como caso de éxito no IV
Congreso Internacional de Calidade Turística celebrado
na cidade colombiana de Cali. Foi un evento organizado
polo Instituto para a Calidade Turística Española, ICTE. No
panel destinado a presentar casos de éxito na creación de
produto, Expourense presentou este evento internacional
como vehículo para o desenvolvemento dos destinos a partir
do recurso endóxeno do auga, liderado dende Galicia. Tamén
participou neste congreso a directora de Turismo de Galicia,
María Nava Castro.
Convenio para fomentar a formación das
comunidades indíxenas
Termatalia asinou un convenio de colaboración con
“Sumak Kawsay” de Ecuador. Na sinatura deste convenio
participou o director da revista Ecuamundo, César Guaña.
O obxectivo deste convenio foi poñer en valor o apoio de
Termatalia aos pobos indíxenas de América, comezando polo
de Ecuador, que adoitan ser os propietarios dos mananciais e
facilitarlles a formación necesaria para que estes contribúan
ao desenvolvemento da comunidade.
Simposio sobre Turismo de Saúde en Neuquén,
A Arxentina
Termatalia participou activamente no 1º Simposio sobre
Turismo de Saúde celebrado o 27 de novembro en Neuquén,
unha das provincias termais máis importantes do país e de
América Latina. Esta xornada técnica abordou o termalismo
dende unha perspectiva multidisciplinaria: turística, médica,
ambiental, legal e económica e incluíu ademais unha visita
dos relatores ó centro termal de Copahue. A organización
deste evento foi froito do convenio de colaboración asinado
durante a última edición de Termatalia entre o presidente do
Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), Alberto
Moreno, e o director da Feira Internacional de Turismo de
Saúde, Alejandro Rubín.

www.expourense.org
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CENTRO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL
MISIÓNS COMERCIAIS
I Workshop de Turismo Gastronómico en Xantar

O obxectivo de Xantar de promocionar un destino
a través da gastronomía levou á organización a crear
o “I Workshop de Turismo Gastronómico” no que
participaron 11 touroperadores e axencias de España

e Portugal que asistiron a distintas presentacións de
destino e mantiveron reunións B2B cos representantes
dos distintos destinos enogastronómicos participantes
en Xantar 2017.

Misión de importadores en VINIS TERRAE

VINIS TERRAE converteuse nunha ferramenta
de internacionalización ao servizo das pequenas e
medianas empresas galegas facilitando a exportación a
mercados aos que resultaría máis complicado acceder
polas canles habituais. O salón organizou unha misión
38

comercial internacional na que participaron 100
importadores de 19 países. Cada adega tiña garantidas
un mínimo de 16 citas de negocio con importadores e
compradores. Estes puideron ademais coñecer in situ
viñedos e adegas de viños con D.O. de Galicia.
www.expourense.org
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Bolsa de Contratación de Termatalia
A Bolsa de Contratación Turística
de Termatalia 2017 contou con 30
touroperadores nacionais e internacionais
(Alemaña, Arxentina, Chile, Colombia,
Dinamarca, España e Finlandia). Esta
participación completouse coa misión de
prensa internacional especializada que
reuniu na feira a 30 medios de comunicación
de América Latina e Europa. Para organizar
estas accións, Termatalia contou co apoio
de Turespaña e da Axencia de Turismo de
Galicia. Mantiveron máis de 1.000 citas cos
expositores.
Viaxe de Familiarización con axencias de viaxes
Liderado polo Clúster de Turismo de Galicia e coa colaboración
de Balnearios de Galicia e o Concello de Ourense, esta misión
reuniu a unha vintena de axencias de viaxes de Andalucía,
Madrid, Castela e León, Galicia, Estremadura, Canarias e o Norte
de Portugal para que coñecesen dun xeito directo o produto de
Turismo Termal, Saúde e Benestar, co ﬁn de fomentar as vendas a
través da canle minorista.
Delegacións internacionais

Termatalia 2017
XUNTA
DEGALICIA

Termatalia 2017 convocou a un importante número
de profesionais internacionais. Cabe destacar entre
as delegacións de visitantes estranxeiros máis
numerosas ás procedentes de A Arxentina (integrada
por unha trintena de empresarios e profesionais
liderados por FEHGRA - Federación Empresarial
Hostaleiro Gastronómica da República Arxentina); de
México (empresarios da Asociación Latinoamericana
de Spa ou a Asociación de Mulleres Empresarias);
Colombia (apoiados por Procolombia); membros da
European Spas Association, Brasil (empresarios e
institucións) ou municipios do Perú.

I Workshop de Turismo Activo
Sportur Galicia organizou o I Workshop de Turismo Activo
no que participaron operadores de turismo de distintas
partes de España e Portugal especializados neste tipo de
turismo. Mantiveron reunións B2B cos representantes de
destinos de turismo activo presentes en Sportur Galicia e
participaron nas presentacións de destino que realizaron os
expositores. Tiveron a oportunidade ademais de coñecer in
situ varios espazos de referencia do deporte de Galicia.
www.expourense.org
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CENTRO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL
MISIÓNS COMERCIAIS
940 Expositores / 89.000 Visitantes/ 46 Países

Alemaña
Bélxica
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
España
Estonia
Finlandia

Cabo Verde
Israel
Marrocos
Túnez
Xordania

A Arxentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador

40

Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo

Noruega
Polonia
Portugal
Rumanía
Rusia
Suecia

Australia
China
Tailandia
Taiwán

Estados Unidos
México
Nicaragua
O Salvador
Panamá
Perú
Puerto Rico
Venezuela

www.expourense.org
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ACTIVIDADE FORMATIVA
Durante o 2017 Expourense promoveu, organizou e acolleu distintos xornadas, cursos e seminarios de
formación ou actualización profesional. Nas diversas convocatorias, ben complementando ás feiras ou de
xeito individual, participaron máis de 300 relatores nacionais e internacionais. Foron seguidas por máis
de 10.500 asistentes.
Cursos AFD
Expourense, dentro do Plan AFD (Plan de Accións Formativas
para Desempregados) imparte todos os anos cursos de capacitación
profesional. A Fundación colabora deste modo coa Xunta de Galicia
en materia de formación para desempregados. Durante o 2017
impartíronse os cursos de “Venda de produtos e servizos turísticos”;
“Promoción turística local e información ao visitante”; “Implantación
e animación de espazos comerciais” e “Asistencia documental e de
xestión en despachos e oﬁcinas”.
XI Simposio sobre Enerxías Renovables
O XI Simposio sobre Enerxías Renovables estivo centrado na
Arquitectura e na eﬁciencia enerxética no deseño de ediﬁcios e contou
coa participación dos principais gurús de España e Suíza e entre os que
destacou o arquitecto galego César Portela. O obxectivo foi poñer en valor
o papel que xoga a arquitectura na construción de ediﬁcios autosostibles
que consomen unha enerxía próxima a cero. Estivo organizada por
Expourense coa asesoría da empresa Investigación Geotérmica (INGEO)
e contou coa colaboración de Gas Natural Galicia. Estivo dirixida a
profesionais da ediﬁcación e contou con máis de 120 asistentes.
II Simposio Internacional Termalismo e Calidade de Vida
O II Simposio Internacional que organizou a Universidade de Vigo
en Expourense serviu de preámbulo a Termatalia 2017. Contou coa
asistencia de 200 persoas e a presentación de máis de 80 traballos. Este
simposio estivo organizado no marco do proxecto de especialización
do Campus de Ourense como Campus da Auga. Durante dous días, e
de maneira paralela a Termatalia, investigadores e axentes do campo
público e privado do sector intercambiaron investigacións, coñecementos
e necesidades sobre un sector estratéxico para Ourense e Galicia.
5º Foro da Comunicación de Galicia
O 5º Foro da Comunicación de Galicia consolidouse como o punto
de encontro dos profesionais do sector e contou coa participación como
relatores directivos de marketing e comunicación de empresas como
Google, Blackberry, Hijos de Rivera, La Tienda de Valentina, Cafés
Candelas ou Carrick Bracelets. A ponencia inaugural correu a cargo do
presidente da asociación mundial de directivos de comunicación, José
Manuel Velasco, e contou coa intervención de grandes profesionais
do deseño (Pepe Barro), da publicidade (José Luis Zamorano) e do
marketing (Juan Vázquez). Falouse de comunicación e innovación,
as novas tendencias en redes sociais ou cómo as empresas afrontan
importantes cambios no modelo de negocio dende a perspectiva do
marketing e a comunicación.
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FORMACIÓN NAS FEIRAS DE EXPOURENSE
As feiras organizadas en Expourense que teñen un marcado carácter profesional son reforzadas coa organización
de xornadas técnicas, encontros e foros paralelos pero complementarios á propia actividade feiral.
XII Encontro Internacional sobre Gastronomía
Saudable e Sostible
O programa do XII Encontro Internacional sobre Gastronomía
Saudable e Sostible presentou máis de 200 experiencias
gastronómicas repartidas en tres aulas gastronómicas e unha
de cata. Cunha media de tres experiencias por hora de duración
do salón, as actividades foron seguidas por máis de 7.000
participantes, en boa parte profesionais do sector. Este programa
incluíu exhibicións de cociña en directo na que participaron
recoñecidos chefs de Galicia, Portugal, Panamá, Costa Rica e
Colombia e nas que se puxeron en valor os produtos autóctonos
e de calidade. Outras das actividades que espertaron o interese
dos profesionais foron as máis de 25 catas comentadas de
produtos como o viño, licores, cervexas, queixos, chocolate ou
mel. Hai que engadir as máis de 50 degustacións ofrecidas polos
expositores.
Programa de Actividades de VINIS TERRAE
Como cita profesional, VINIS TERRAE contou cun completo
programa de actividades orientadas a promocionar a calidade
dos viños e licores e a dar a coñecer as variedades de uva
autóctonas de Galicia. Estas actividades incluíron dende catas
comentadas dos viños e licores premiados nas Catas de Galicia
2016 ou exhibicións de coctelería con produtos do Consello
Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia ou
tamén maridaxes destes licores con outros produtos de calidade
recoñecidos con D.O. ou I.X.P. de Galicia. As actividades foron
impartidas por entidades como a EVEGA, AGE, a Asociación
Galega de Sumilleres Gallaecia ou o INGACAL.
Xornadas Técnicas e Obradoiros de Previsel
Previsel 2017 ofreceu cun completo programa con máis
de 30 actividades que incluíron conferencias e obradoiros
especializados dirixidos a determinados sectores como a
ediﬁcación, a agricultura, a docencia ou o forestal. Entre os
temas novidosos abordados nesta edición como a prevención
da violencia de xénero, os plans de autoprotección aplicados
na organización de eventos tanto desde o ámbito público como
privado. Outra das novidades foi a mesa sobre “seguridade
e protección na ediﬁcación” na que participa a Inspección
de Traballo e os colexios profesionais de Arquitectos, de
Aparelladores e de Enxeñeiros Técnicos Industriais. Pola súa
parte o ISSGA organizou dous obradoiros, un sobre a síndrome
“burnout” e outro sobre riscos no sector primario.

www.expourense.org
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XII Encontro Internacional sobre Auga e Saúde,
en Termatalia
O Encontro Internacional sobre Auga e Saúde presentou
os proxectos máis innovadores no desenvolvemento do
turismo de saúde e benestar a nivel. Contou coa participación
de máis de 50 expertos procedentes dunha ducia de países
de Europa e América Latina principalmente, aínda que
tamén presentaron as súas experiencias expertos de
Tailandia ou Taiwán. O programa de conferencias estivo
dividido en catro sesións que abordaron o turismo de
saúde dende distintas ópticas. A principal novidade foi o
Encontro Internacional de Dirección e Xestión de Wellness
dirixido a empresarios e directivos de centros termais, de
talasoterapia ou spa.
Cursos de Capacitación en Termatalia
Termatalia 2017 reforzou o seu carácter formativo
programando un ciclo de cursos que consolidaron o
papel desta cita como centro de capacitación termal a
nivel mundial. Incluíron a realización de prácticas en
centros termais de Galicia. Os temas abordados foron:
“Integración dun centro termal ou talaso en centro
wellness”; “Peloides e cosmética termal”; “Hidroloxía
Médica e Técnicas Termais”; “Planiﬁcación do destino
termal”; “Calidade en centros termais e wellness médico”;
“Introdución ó negocio do turismo de saúde”; “Capital
humano: o investimento máis importante para o teu
negocio”; “Xestión eﬁcaz, claves para rendibilizar o teu
centro”; “Diagnóstico Integrativo: Tratamentos efectivos e
duradeiros”.
Seminario sobre Deporte e Turismo Activo
de Galicia
O programa de actividades de Sportur Galicia incluíu
a celebración do 1º Seminario sobre Deporte e Turismo
Activo de Galicia con conferencias e presentacións como a
de “Termalismo Deportivo. Planiﬁcación de Eventos para
Impulsar o Turismo Deportivo” que impartiu o INORDE ou
a de “Xeración de Impacto Económico e Turístico a través
do Deporte” da Universidade de Vigo. Pola súa parte, a
Fundación Deporte Galego presentou a “Galicia Activa
como ferramenta para o fomento da Actividade Física
Saudable e como Referencia de Recursos en Galicia”. Este
seminario incluíu ademais una mesa redonda sobre as
oportunidades que ofrece o Turismo Activo e Deportivo na
que participaron axentes especializados, consultores e a
Asociación Galega de Empresas de Turismo e Natureza
(AGETAN).
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EVENTOS CELEBRADOS
NO RECINTO DE EXPOURENSE
O espazo dos grandes eventos
As instalacións do recinto de Expourense foron o esceario elixido durante o 2017, por organismos públicos e
privados, para celebrar nel numerosas actividades alleas ó propio calendario feiral da Fundación.
Punto de acreditación Iberdrola
Iberdrola elixiu Expourense como punto de acreditación e partida para a visita inaugural da central hidroeléctrica de
san Pedro II na cunca do río Sil.
Xantar benéﬁco da Asoc. de Fibromialxia de Ourense
A Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica de Ourense
elixiu as instalacións de Expourense para celebrar un xantar de
confraternización que reuniu a máis de 100 comensais entre os que
se atopaban persoas que padecen esta doenza e os seus familiares.
O obxectivo deste evento foi recadar fondos para esta asociación.
I Congreso Internacional de Drons
Entre o 31 de marzo e o 2 de abril Expourense acolleu o
“I Congreso Internacional de Drons de Galicia”, evento que
organizaron a Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros
Técnicos de Telecomunicacións (AGGETT) xunto co Colexio Oﬁcial
de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións
(COGITT). Reuniu aos expertos e empresas máis relevantes do
panorama internacional, fomentando e promocionando un dos
sectores máis en alza da comunidade galega.
Presentación do Clúster de Turismo de Galicia
Expourense acolleu a segunda das presentacións oﬁciais que
o Clúster Turismo de Galicia (CTG) realizou por toda Galicia a nivel
provincial para dar a coñecer máis en profundidade os proxectos
e actividades nas que se atopa inmerso. O presidente do CTG,
Francisco González, explicou en que o obxectivo deste acto era
“achegar un pouco máis aos profesionais, que conforman o sector
turístico galego que é (e que non é) o Clúster Turismo de Galicia,
que facemos, que proxectos estamos a levar a cabo e cales son
as vantaxes fundamentais que ofrece o asociacionismo para este
sector. O obxectivo é potenciar o atractivo turístico de Galicia e que
isto sirva para xerar riqueza e emprego”, explicaba o presidente do
CTG, Francisco González.
Foro La Región con Robert Kennedy Jr.
O Grupo La Región elixiu unha vez máis o hall de Expourense
para organizar un Foro protagonizado polo da ONG “Waterkeeper
Alliance” (presente en case 40 países), Robert Kennedy Jr., sobriño
do expresidente dos Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy
que impartiu, ante máis de 200 persoas, unha conferencia sobre
a protección dos recursos naturais. A introdución correu a cargo
do director do xornal, Sechu Pastoriza, e foi presentado polo
presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar.
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Vac Talks de Laboratorios GSK
Os laboratorios GSK escolleron as instalacións de Expourense
para impartir dous dos seus seminarios denominados “Vac Talks.
Falemos de prevención” no que convocaron a profesionais do
sector sociosanitario para abordar a situación actual da vacinación
en todo o Mundo.
Exposición de Reptís
A explanada de Expourense acolleu durante un par de semanas
a exposición de reptís vivos. Unha mostra itinerante que viaxou
por moitas cidades españolas presentando os distintos tipos de
reptís e recreando o seu hábitat habitual.
Foro La Región con Martín Godino Reyes
O socio e director de Sagardoy Abogados, Martín Godino Reyes,
foi o elixido polo Grupo La Región para impartir en Expourense
un novo foro que analizou a realidade laboral española. Máis de
200 asistentes seguiron con interese a conferencia na que Martín
Godino repasou o marco xurídico nos controis horarios dos
traballadores.
II Aberto de Xadrez “Ourense en Xaque”
Expourense acolleu o 4 de xuño o II Aberto de Xadrez “Ourense
en Xaque” incluído no Torneo do Circuito Galego Escolar 2017.
Estivo organizado polo Clube Xadrez Ourense e reuniu a 250
nenos e mozos de Galicia e do Norte de Portugal.
Global Exhibition Day
Expourense acolleu o acto de celebración do Global Exhibitions
Day / Día Mundial das Feiras (7 de xuño) organizado pola Asociación
Galega de Feiras e Eventos, AGAFE. Neste evento reivindicouse
o papel das feiras como centros de negocios e como foros de
coñecemento, destacando ademais o papel das mesmas como
dinamizadores económicos do lugar no que se celebran. Este día
internacional é un acto creado pola Unión de Feiras Internacionais
(UFI) en 2016 e que naceu con vocación de continuidade. O lema da
campaña de 2017 foi “Think Global - Act Local”, pensa globalmente,
actúa localmente.
50º Rallye de Ourense
As obras no recinto de Expourense non permitiron que este
ano se convertese no parque de asistencia para a celebración da
50ª edición do Rallye “Ourense Termal” pero aínda así esta proba
deportiva seguiu estreitamente vencellada a Expourense, xa que
foi o lugar elixido para ubicar a dirección de carreira, a secretaría
e a sala de prensa.
Cursos SEAGA
Un ano máis, SEAGA (Servicios Agrarios Galegos) impartiu
nas instalacións de de Expourense varios cursos de prevención
e extinción de incendios que foron seguidos por centos de
traballadores das brigadas forestais.
www.expourense.org
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Presentación da Campaña Turística da Eurocidade
A Eurocidade Chaves-Verín presentou en Expourense a campaña
de promoción para 2017 que leva o lema “Percorre os mananciais da
Eurocidade e convértete en embaixador/a da Ruta Termal e da Auga”.
Participaron neste acto o Director executivo da AECT Eurocidade,
Pablo Rivera; o seu presidente Antonio Cabeleira (alcalde de Chaves)
e o seu director, Gerardo Seoane (alcalde de Verín).
Circo Evolution / Festivais gastronómicos
A explanada de Expourense foi o espazo elixido para a ubicación
do “Evolution Circus” que ofreceu un espectáculo tradicional e
innovador a un tempo que foi visto por centos de familias da cidade
e provincia de Ourense. Tamén se celebraron nela outros eventos
como a III Festa do Callos.
Carreira das Empresas
O hall de Expourense foi o lugar elixido pola Asociación de
Xoves Empresarios-AJE Ourense para entregar os premios da súa
segunda “Carreira das Empresas” que reuniu a 120 corredores de
empresas e colectivos da provincia. O networking posterior superou
os 200 participantes.
Cursos IFFE
A IFFE Business School, dentro do Plan de Formación de
Clúster do Turismo de Galiciae contando coa colaboración de
Turismo de Galicia e a propia Expourense, impartiu no mes de
outubro dous cursos dirixidos a profesionais e empresas do sector
turístico. O primeiro foi sobre “Análise e Dirección Estratéxica
de empresas turísticas” e o segundo sobre “Captación do turista
internacional”.
X Festival Internacional de Xadrez “Cidade de Ourense”
Baixo o lema “Deporte e Ciencia para a Xuventude”, Expourense
acolleu o 29 de outubro a 10ª edición do Festival Internacional
de Xadrez “Ourense 2017”. Este torneo foi a penúltima proba
puntuable do Circuíto Galego e reuniu a máis de 300 xogadores de
toda Galicia, Castela e León e Portugal. Moitos deles compartion
un día en familia, xa que foron numerosos os pais e nais que
acompañaron aos deportistas durante toda a xornada.
Foro La Región con Marisol Soengas
A xefa do Grupo de Melanoma e decana para Asuntos Cientíﬁcos
do Consello Superior de Investigacións Cientíﬁcas, Marisol Soengas,
participou nun Foro organizado polo Grupo La Región para falar sobre
“A pel, as enrugas e o cancro” explicando as claves deste tipo de
cancro e as pautas de prevención. A súa ponencia estivo presentada
pola presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes, destacou a súa
traxectoria profesional como unha das poucas mulleres cientíﬁcas ao
fronte dun equipo de investigación. Asistiron a este foro profesionais
do sector sociosanitario de Ourense e colectivos de afectados por esta
enfermidade.
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II Premios da Comunicación e Marketing de Galicia
Coincidindo co 5º Foro da Comunicación celebrouse en
Expourense a gala de entrega dos II Premios Paraugas da
Comunicación e do Marketing de Galicia, un acto organizado
polo Cluster da Comunicación Gráﬁca de Galicia que contou co
patrocinio de Noroeste AVANTE Marketing & Medios. Foron os
premios “do sector para o sector” e recolléronse preto de 300
candidaturas. Esta gala serviu ademais para render homenaxe a
importantes profesionais do sector como Pepe Barro, José Luis
Zamorano e Juan Vázquez. A estes premios hai que engadir outra
homenaxe á empresa Gráﬁcas Anduriña que ven de cumprir 35
anos de traxectoria. Pola súa parte, Executivas de Galicia entregou
nesta gala un premio especial á investigadora galega, Marisol
Soengas, pola súa traxectoria profesional e por ter contribuído a
visibilizar o papel da muller na ciencia.
Curso Sanz Abarrio Distribuciones
A empresa Sanz Abarrio Distribuciones reuniu en Expourense
aos seus clientes na provincia de Ourense para presentarlles a súa
nova gama de produtos cosméticos.
VIII Torneo de Kickboxing Megaxove
A Fundación Cipri Gomes organizou en Expourense o 9 de
decembro o VIII Trofeo Internacional de Kickboxing que reuniu a
máis de 150 deportistas e a 26 clubes de toda Galicia e Portugal.
Esta actividade formou parte do calendario oﬁcial da Federación
Deportiva Galega de Kickboxing co apoio da administración
autonómica.
Asemblea AGAFE
A Asociación Galega de Feiras e Eventos, AGAFE, integrada por
60 socios das catro provincias galegas, celebrou en Expourense a
súa Asemblea Xeral Anual. Os datos presentados nesta reunión
revelaron que as entidades asociadas a AGAFE promoveron
Galicia, ó longo de 2017, máis de 85 ferias e 500 eventos,
contribuíndo con estes a dinamizar distintos sectores produtivos.
Estes certames reuniron a 5.500 expositores, ocuparon preto de
600.000 m2 e convocaron a 2.255.000 visitantes.

www.expourense.org
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CALIDADE E EMPRENDEMENTO
Expourense realiza ó longo do ano varias actividades que teñen o obxectivo de recoñecer a traxectoria
de empresas e entidades que empregan a calidade como norma no seu traballo e que tamén fomentan o
emprendemento.
Premios Xantar Internacional
Para celebrar a ratiﬁcación do
Selo de Feira Comercial Internacional
outorgado polo Ministerio de Economía e
Competitividade, Xantar volveu entregar
por cuarto ano os seus premios especiais
á internacionalización. Estes foron os
gañadores:
ɒ Premio ao Mellor Stand Restaurante:
Concello de Maceda por ser o que
contou coa nota máis alta na enquisa de
satisfacción realizada aos visitantes.
ɒ Premio ó Mellor Stand de Alimentación:
Consello Galego de Cooperativas, stand que
aglutinaba a 8 cooperativas dedicadas á produción
de distintos alimentos como lácteos, viños ou
embutidos.
ɒ Premio á mellor Acción Promocional en materia
de turismo. Nesta categoría entregáronse dous
recoñecementos. O primero deles foi para a Entidade
de Turismo Porto e Norte por facilitar a participación

en Xantar dunha vintena de cámaras municipais
desta rexión. O segundo para a Autoridade de
Turismo de Panamá pola promoción internacional
que realizaron da súa participación nesta cita.
ɒ Premio á Mellor Actividade relacionada coa saúde
e a nutrición: Consellería do Mar por organizar
dous obradoiros diarios e outras actividades para
promocionar os peixes e mariscos galegos.

VII Premios Líderes en Calidade 2017
No Día Mundial da Calidade que se
celebrou co lema “Liderar en tempos
de cambio”, Expourense entregou os
sétimos Premios “Líderes en Calidade”
a empresas e institucións galegas
recoñecidas por ser un modelo a
seguir nos seus respectivos sectores e
das que destaca o seu compromiso coa
Calidade e co Medio Ambiente. Esta
edición contou co apoio do Grupo S4
Correduría de Seguros.
As entidades elixidas como “Líderes
en Calidade” polo Comité Executivo de
Expourense no 2017 foron:
ɒ Sector Alimentación: Pescados Rubén S.L. (Lugo).
ɒ Sector Socio-Sanitario: Fundación Valdegodos
(Ourense).
ɒ Internacionalización: Anfaco-Cecopesca
(Pontevedra).

www.expourense.org

ɒ Sector Educación: Grupo Academia Postal (Ourense).
ɒ Medioambiente e Internacionalización: Televés S.A.
(A Coruña).
ɒ Premio á traxectoria: Confederación Empresarial de
Ourense – CEO.
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17 Premios por 17 edicións de Termatalia
Termatalia celebrou a súa 17ª edición
entregando 17 premios a distintas entidades
para recoñecer a aposta que realizan polo
turismo de saúde e a presentación de produtos
e servizos innovadores na feira.
Os gañadores foron: Goberno de Perú;
Instituto de Promoción Turística da Arxentina,
INPROTUR; Gobernadora de Santiago del
Estero (A Arxentina), Claudia Ledesma de
Zamora; Goberno do Estado de Coahuila; Fundo
Iguaçú de Brasil; Programa de Transformación
Productiva de Colombia, PROCOLOMBIA;
EPROTEN- Termas da Provincia del Neuquén (A
Arxentina); Eurocidade Verín-Chaves-Vidago;
Nicaragua Turismo e Inversión; FEHGRA (A Arxentina); TERMAS CENTRO de Portugal; Fit Reisen (Alemaña);
Turismo de Extremadura; Deputación Provincial de Ourense; Concello de Ourense; Xunta de Galicia; Revista
Turismo 4 Chile.
APOIO A EMPRENDEDORES, MICROEMPRESAS E AUTÓNOMOS
Durante o 2017, Expourense presentou de novo alternativas de apoio aos empresarios. Por este motivo,
puxo en marcha distintas accións para fomentar a participación en feiras de autónomos, microempresas e
emprendedores. Máis de 50 emprendedores puidéronse beneﬁciar de taxas boniﬁcadas e participar en feiras
que lles permitiron contactar con novos clientes, e deste xeito fomentar o crecemento da súa empresa, tamén a
nivel internacional.

Nos salóns Xantar e Vinis Terrae foi a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia a que facilitou a presenza
nestas citas de pequenos produtores, viticultores e colleiteiros.

52

www.expourense.org

Entidades Colaboradoras

~

•

.>"

,..

Q

Q:'
t,

Q

Q

MEMORIA ANUAL 2017

ENTIDADES COLABORADORAS NO 2017
Expourense mantén acordos de colaboración
con empresas e entidades públicas e privadas.
Mediante estes convenios, teñen a súa disposición
un stand en todas as feiras ou paneis corporativos
no vestíbulo principal para a promoción das súas
actividades ante os milleiros de visitas que cada
ano se achegan ata o recinto.
Colaborador especial:
ɒLa Región www.laregion.es
Vestíbulo principal
ɒConsello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro www.ribeiro.es
ɒConsello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei www.domonterrei.com
ɒExtraco www.extraco.es
ɒPostes Xeixalvo

Pavillón
ɒCámara Municipal de Montalegre www.cm-montalegre.pt
ɒCentro Médico El Carmen www.centromedicoelcarmen.es
ɒDirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais www.edu.xunta.es
ɒGrupo Marva www.grupomarva.com
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LABOR SOCIAL
Labor Social
A Fundación Feiras e Exposicións de Ourense ten, entre outros
obxectivos, a promoción de actividades e accións sociais, culturais
e educativas, que se reﬂicten na colaboración con asociacións e
organizacións que traballan a prol da sociedade, dende os máis
diversos ámbitos.
Expourense colabora con:
ɒAsociación de Diabéticos de Galicia
ɒAsociación de Loita contra as Enfermedades Renais,
ALCER – Ourense
ɒAsociación Galega de Fibromialxia
ɒAsociación Galega de Lupus
ɒAsociación Galega de Matronas
ɒAsociación Xuvenil Amencer
ɒBanco de Alimentos de Ourense
ɒCáritas Ourense
ɒCentro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, “Xocas”
ɒCruz Vermella
ɒDIME Ourense (Asociación para a defensa dos menores
e a súa contorna)
ɒEscola Provincial de Danza Castro Floxo
ɒFederación de Centros Xuvenís Don Bosco
ɒFundación Amigos de Galicia
ɒHospitalidade de Nosa Señora de Lourdes
ɒLiga Galega de Reumatoloxía
ɒMédicos do Mundo
ɒProtección Civil
ɒQueixumes dos Pinos
ɒStop Accidentes
ɒUNED
ɒUniversidade de Vigo –
Facultade CC. Empresariais e
Turismo
ALCER

OURENSC

¡ -- - - - - - 1
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Presenza na Internet e
nos medios de comunicación
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Presenza de Expourense na Internet e nas Redes Sociais
Expourense conta cunha web
corporativa da Fundación,
www.expourense.org, que serve
de porta de entrada a todos os
proxectos promovidos dende esta
entidade. Na actualidade, as feiras
promovidas por Expourense poden
seguirse a través de 9 páxinas webs
especíﬁcas que recibiron durante o
2017 máis de 251.000 visitas.
www.expourense.org
www.termatalia.com
www.xantar.org
www.funergal.com
www.galisenior.es
www.vinisterrae.es
www.previsel.com
www.ferianortrans.com
www.sporturgalicia.com
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XANTAR ESTRAD!taÓN E INNOVACIÓN
15 RESTAURANTW

OURENSE, DEL! 31 DE ENERO Al! ~ DE F.EBRERO DE 2018
Xantar es la única Feria Internacional de Turismo Gastronómico acreditada de la Península Ibérica.
Ofrece una experiencia paravlajarporelmundoatravésdelossentldoslo

Redes Sociais

fusionandotradicióneinnovaciónpropiadelosterritorios representadosa

punterosdeEspañayPortugalalquesehanldosumandootros paisesde

travésdeexhibíclones,catastemátlcas,coclnaendirectoymuchasmás
·n·c·arvasquesucedendurantec·ncod·asde·n1ensaactYdad

Ademais da Fan Page corporativa
de Expourense en Facebook,
a Fundación conta con outras
especíﬁcas para os eventos de
maior relevancia e que se prestan
á interacción dos internautas.
A actualidade dos eventos de
Expourense pode seguirse a
través das páxinas de Facebook
de Termatalia, Xantar, Celebra,
Funergal e Vinis Terrae. No 2017
f'previsel.J
creáronse as páxinas de Sportur
Galicia e Bebega.
En Twitter, Expourense dispón de
seis contas
@expourense
@Termatalia
@XANTAREXPO
@vinisterrae
@sporturgalicia
@bebega2017
En Instagram a Fundación ten a conta de @xantaroﬁcial.
Entre todos os perfís, acádanse os 32.000 seguidores.
Organiza
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PRESENZA NA INTERNET E NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios de Comunicación
Os medios de comunicación
xogan un papel esencial na
difusión e na promoción das
actividades de Expourense.
Todas as feiras e eventos
estiveron presentes
nos distintos medios de
comunicación escrita,
audiovisual ou dixitais.
A actividade organizada
pola Fundación foi noticia
a nivel local, autonómico,
nacional e internacional,
tanto en medios xeralistas
como nos especializados en
sectores como o turismo ou a
enogastronomía.

V Foro da
Comunicación
de Galicia

-~..

Xantar 2017:
Única Feria Internacional de
Turismo Gastronómico de España

:.:=

=- --- -·. ....e,
1 Galicia Noticias Serán

Comeza Xantar, o salón
gastronómico internacional en
Expourense ata o día 5
PublicadooOl/02/201720:54
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Medios de comunicación
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Pista de atletismo cuberta
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PISTA DE ATLETISMO CUBERTA
O 16 de decembro de 2017 inaugurábase en
Expourense a única pista de atletismo hidráulica
cuberta do Noroeste Peninsular. Cun investimento de 3
millóns de euros, ten 200 metros e dispón de oito cales
na parte central e seis na periférica, que permiten
desenvolver diversas disciplinas.
O proxecto, impulsado pola Xunta de Galicia, permite
contar a Ourense coa pista de atletismo cuberta máis
moderna de España, unhas instalacións que se sitúan
entre as tres mellores do Estado e que permitirán que
a cidade acolla competicións deportivas nacionais e
internacionais.
A inauguración das instalacións realizouse nun acto
no que estiveron presentes, entre outros, Alberto
Núñez Feijóo, presidente da Xunta; José Ramón Lete,
secretario de Estado para o Deporte; Marta Míguez,

62

secretaria xeral para o Deporte; Rosendo Fernández,
vicepresidente da Deputación; Manuel Baltar,
presidente da Deputación; Jesús Vázquez, alcalde de
Ourense; Isidoro Hornillos, presidente da Federación
Galega de Atletismo e Alejandro Rubín, director
xerente de Expourense.
A pista estreouse con dúas competicións, que
reuniron en Ourense a 800 atletas, a fase ﬁnal da
liga Abanca de inverno nas categorías base e o trofeo
creado para a ocasión, que contou cos mellores atletas
galegos en todas as disciplinas.
Durante o mes de decembro celebráronse ademais
outras probas como a I Copa de Galicia de Clubs Master
de Pista Cuberta, o III Campionato de Galicia de Clubs
de Probas Combinadas PC ou o I Control Pista Cuberta
de Ourense 2017/2018.

www.expourense.org

Resumo Fotográﬁco
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Termata\la

2017

Jueves, 21 septiembre
Ourense - Galicia _España

17ª Feria Internacional
Salud y Bienestar

mo Termal ,

21 y 22 de septiembre de 2017

Expourense E?

O

T

17ª Feria Interna
Salud y Bienesta
21 y 22deseptiE

.-.
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www.expourense.org
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identidad digital

mantenimiento

diseño gráfico, web
y audiovisual

consulto ría informática

venta
e instalación

proyectos t ec nológ icos

a med ida

t> t> t> t> t> t> t> t> ¿ hablamos?:

xastá

www,xasta.es
·· Urf -barco no puede
avanzar si cada
uno rema en
una dirección.

•

NETW RKS & SOLUTIONS

A ~ Escor

a 11 Zima Corp. company

ATELIER
GRÁFICA VISUAL

Gestor y transportista de residuos urbanos
e industriales
Reciclaje de papel-cartón y plástico
Alquiler de contenedores
Lunpiezas de fosas sépticas

ATELIER. TU ACTITUD
www.expourense.org

T. 881 896 542
atelier@atel iergrafic.com

Políg. Comercial Barreiros, Calle C - Naves 12 y 14
32915 - San Cibrao das Viñas - Ourense
Tel.: 988 215 OH / 988 233 013
Fax: 988 216 844
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GESINRE
. Dis1nbuidor Oficial:

:Gestetner e RICOH
CX>PIAIX)RAS

MOBLES DE OFlCINA

FOTOCOPIADORAS DIXITAIS GESTETNER E RICOH
MOBILIARIO D E OFICINA
COMPLEMENTOS

RÚAOOPROO-RESO, 147BAIXO
32003 OURENSE
TLF. 988 37 03 93 - 988 37 03 98

,. moblecopy@rmmdo-r.oom

.
www.gesmre.com

desde 1969
MAQUINARIA
CENTRAL
Ande (Rubienes)-Apdo. 105
36619 Vlagarcla - PonlPN9ch
Tals.: 986 503 161 - 503 167

Fax: 986 !502 394

DELEGACIONES
Poi. l. S. Cipri6n de VIiias, C/ 1
32901 Ssl Clpriér'I de W\81 - OUIWlll8

Telrs.: 988 234 551 -254 972
Fax: 988 248 404

ARTES GRÁFICAS
SER'I\C\0S GRÁF\COS

Rúa Seixalbo, 12
32005 OURENSE
Tel. 988 220 790
rodi@rodi-graf.com

... ..
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Eventos y Servicios Norte ofrece servicios especializados a través
de personal altamente cualificado. La empresa dispone de todos
los medios adicionales necesarios y un equipo humano que
asegura un producto final de calidad.

PI ALCOR I
SEGURIDAD

Su seguridad, nuestra razón

• Servicios de vigilancia
• Protección de personas
• Conexión y gestión de
central receptora de alarmas
• Instalación y mantenimieto
de sistemas
Resumen de nuestros servicios
•
•
•
•

Auxiliares de Servicios
Azafatas y Promotoras
Recepcionistas
Personal de hostelería

• Mozos de almacén y
Re ponedores
• Limpieza
• Outsourcing

Para más información puede consultar nuestra web
www.serviciosnorte.es o ponerse en contacto con
nosotros en el 986 914 907 o en el mail info@serviciosnorte.es

11llhllh1

A@

A@

A¡:plus'"

A¡:plus'"

1509001

15014001

Tfno. 902 99 69 67 www.alcorseguridad.com
Vigilancia de seguridad y explosivos
Planificación y asesoramiento• Instalación de sistemas• Escoltas

fflticode

tt11t1iNfr11I 1111tli••
ALQUILER YVENTA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
PRODUCCION DE EVENTOS

impresión digital

Soluciones de impresión digital sin límites

Imprenta
rápida
Ta rjetas de visita ,
catálogos, menús,
dosieres, invitaciones,
sobres, pegatinas,
carte lería ...

•

ALQUILER DE ILUMINACIÓN

ALQUILER DE SONIDO

VENTA DE EQUIPOS

Impresión
gran formato
Lonas, vinilos, papel fotográfico,
lienzo, te xtiles, fotomurales ...

SERVICIDT~CNICO

Equipamiento de sonido, iluminación y vídeo
para eventos, festivales, teatros, congresos ...

Estampación Gráfica
personalizada tridimensional
Camisetas, tazas,
puzzles, alfombrillas ...

Fresado sob re rígid os,
letras corpóreas en PVC ...

Reprografía

C/ Juan XXIII nº 3 - Local 6

Fotocopias b/n y co lor,
planos, todo tipo de
encuadernaci ones ...

Telf. 988 210 252

O fb.me/magistralaudio
magistralaudio@gmail.com
Móvil: 670 37 38 29
www. magistra la ud io.com
Ctra. de la Granja, 10 Bajo - 32005 Ourense
www.expourense.org

32003 Ourense
Para miis información visite nuestra web:

www.oficode.com
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vyq@vyqreformas.com
C/ Ramón Cabanillas, Nº 1 - Entlo. 1º OURENSE
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) {tandard

tandardsg.com ~"

grupo hps

Medio Ambiente
Seguridad y Salud_
Seguridad Alimentaria_
Seguridad del Paciente_
Gestión del Riesgo_
Evaluaciones de Conformi
Inspección y Certificación
Compliance y Buen Gobi
RSE

988 250 026 - 981145 134

gestion@xtandardsg.com

• ader

Trabajo Temporal

• - - • recursos Humanos

grupo HPS

selección y reclutamiento
integración de personal

formación específica
prevención de riesgos

OURENSE

A CORUÑA

LUGO

VIGO

POBRA DO CARAMIÑAL

C/Ramón Cabanillas nº 8 Entlo.
Of. 1 32004 1 988 250 026
ourense@ader.net

Avda. Linares Rivas nº 8 lºD.
15005 1 981122 784
coruna@ader.net

C/Castelao nº 3 - Bajo
27001 I 982 284 379
lugo@ader.net

C/Romil n' 46 - l'A
36202 986 439 571
vigo@ader.net

C/Ponte n' 2, 15940
981830 949
pobra@ader.net

MADRID

MADRID - COSLADA

SEVILLA

BARCELONA

Avda. Filipinas, 1 bis, 5'
28003 1 91 7553226
madrid@ader.net

C/Begoña, 16
28821 1 91 9915415
coslada@ader.net

Avda. San Francisco Javier n' 9,
Edif. Sevilla 2, Planta Semisótano
n' F4 A-3. 41018
sevilla@ader.net

C/Major, 69, 08901
L'Hospitalet de
Llobregat, Barcelona
expansion@ader.net

1

ader.ner

ooo

VILAGARCÍA
DEAROUSA

Avda. Rodrigo de Mendoza 70-72
Bajo 2, 36600 986 565 096
vilagarcia@ader.net
1

Descárgate la app de Banca de ABANCA
y hazte cliente en menos de diez minutos

Fácil y rápido

Desde cualquier lugar,
únicamente necesitas
el móvil y DNI

Descárgala gratis
El banco digital con más de 700 oﬁcinas

Te ayudamos por
videoconferencia,
un operador se pondrá
en contacto contigo

//ABANCA
Sentir común

