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saúda

expourense

Padroado de Expourense en 2021
Presidente:
Sr. D. Francisco Conde López
Vicepresidencia Segunda e Consellería Economía,
Empresa e Innovación. Xunta de Galicia

Sra. Dna. Marta López Quintas
Dirección Xeral de Comercio
Consellería Economía, Empresa e Innovación.
Xunta de Galicia

Vogais:
Sr. D. Manuel Heredia Pérez
Dirección Xeral de Comercio
Consellería Economía, Empresa e Innovación.
Xunta de Galicia

Sr. D. Rosendo Luis Fernández Fernández
Deputación Provincial de Ourense

Sr. D. Manuel Baltar Blanco
Deputación Provincial de Ourense

Sra. Dna. Maria Sol Novoa Rodríguez
Confederación Empresarial de Ourense

Sr. D. Gabriel Alén Castro
Delegación Territorial Xunta de Galicia en Ourense

Sr. D. Alejandro Cruz Iglesias
Confederación Empresarial de Ourense

Sr. D. Armando Ojea Bouzo
Concello de Ourense

Sra. Dna. Rosa María Sánchez Gándara
Confederación Empresarial de Ourense

Sr. D. Yago Borrajo Sánchez
Xunta de Galicia

Sr. D. Manuel Pedro Fernández Moreiras
Concello San Cibrao das Viñas

Sra. Dna. Covadonga Toca Carús
Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e
Economía Social
Consellería de Emprego e Igualdade. Xunta de
Galicia

Interventora:
Sra. Dna. Cristina María Álvarez Bermejo

Sr. D. Rubén Saavedra Pedreira
Abanca

Secretaria en funcións:
Sra. Dna. Emma González Diéguez

O poeta latino Horacio dicía que “nos contratempos, sobre todo, é onde coñecemos todos os nosos
recursos, para facer uso deles”. Se algo nos ensinou o ano 2020 foi a importancia do talento, da
creatividade e de contar cun traballo sólido que nos permita sacar o máximo proveito dos nosos recursos
para poder superar calquera obstáculo, saber adaptarnos a cada situación e mesmo reinventarnos se é
preciso.
A actividade desenvolvida por Expourense durante 2020 é o mellor exemplo. O traballo e os esforzos
realizados durante os últimos anos para facer destas instalacións un referente na organización de
congresos e convencións, un escaparate do saber facer das pemes galegas e un recinto multifuncional
son factores que explican que, a pesar do difícil contexto sanitario, económico e social, esta Fundación
fora quen de manterse activa durante todo o ano pasado.
De feito, Expourense albergou a única cita internacional celebrada en Galicia en 2020 (Xantar, Salón
Internacional de Turismo Gastronómico) e a única, xunto con Fitur, en España. Nestas instalacións foi
tamén onde se realizou a Xornada sobre Enerxías Renovables, o primeiro evento con parte presencial
organizado na Comunidade tras o confinamento. Ademais, a súa pista de atletismo acolleu 11
competicións deportivas, entre elas o LVI Campionato de España Absoluto en Pista Cuberta. Falamos de
tres exemplos do significado que o calendario desta Fundación ten para Ourense pero tamén para toda
Galicia.
Por iso, aproveito a ocasión para felicitar ao equipo que día tras día fixo e fai posible esta
programación. Ante un ano complicado, os profesionais que traballan nesta Fundación souberon
repoñerse ás adversidades, adaptando a actividade aos protocolos fixados e atendendo as necesidades
do público con eventos en formato híbrido, propostas virtuais e accións formativas que confirman a
posición estratéxica de Expourense.
Nos vindeiros meses a Fundación camiña cara o seu 30º aniversario con máis retos ca nunca pero
tamén coa certeza de que a súa experiencia, a súa capacidade de adaptación, a súa aposta pola
diversificación e o seu talante colaborador son a súa mellor carta de presentación para manter o éxito
que sempre acompaña ao seu calendario feiral.
Agardamos que a prolongación do Xacobeo ata 2022 e as recentes obras de ampliación do hall -coas
que o recinto gaña espazo expositivo- reforcen tamén a Expourense para que siga sendo un gran
dinamizador da economía galega.
Francisco Conde López
Vicepresidente segundo da Xunta de Galicia e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación
Presidente do Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense - Expourense
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Expourense pertence a:

AGAFE
Asociación
Gallega
Ferias/Eventos

UNIFIB

de galicia

Actividade primeiro semestre 2020

ctividade feiral

memoria 2020

Xantar
21º Salón Internacional de Gastronomía e Turismo
Do 5 ó 9 de febreiro
Sétima edición como Feira Comercial Internacional,
recoñecida polo Goberno de España o que a converte na única
feira internacional de turismo gastronómico do país.
Única feira internacional celebrada en Galicia en 2020 e unha
das dúas vencelladas ao turismo celebradas em España, xunto a
FITUR.
Edición con maior número de expositores, superfície ocupada
e visitas.

·
·
·
·
·
·
·

Expositores: 289 (9 países)
Superficie total: 12.000 m2
Periodicidad: Anual
Orientación: Público xeral
Visitantes: 25.000
Carácter: Monográfico
Ámbito: Internacional
(BOE 28/12/2018)
· Restaurantes: 15 (22 menús)
· www.xantar.org

Empresa
Registrada
ER-1668/2001

GA-2008/0499

www.expourense.org

09

memoria 2020

actividade feiral

Apoio á Candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da UNESCO.
Promoción da enogastronomía como dinamizadora da contorna rural e posta en valor do territorio do
que xorden produtos agroalimentarios de calidade.
Protagonismo de Portugal coa participación de destinos de todo o país. Estreita colaboración con
Turismo Porto e Norte.
XV Encontro Internacional sobre Gastronomía Saudable e Sostible con máis de 150 actividades
seguidas por 7.000 asistentes. Participación de chefs de 6 países.
Accións profesionais vencelladas co viño impartidas polo Instituto Galego do Viño. Xornada sobre
“Reto demográfico e fixación de poboación no rural – Wine Talks”.
Sede da última semifinal do VIII Concurso estatal “Cociñeiro do Ano” e do IV Concurso “Camareiro do
Ano”.
Campionato Galego Tiraxe de Cervexa de Estrella Galicia.

Partners:
D ES D E 1 8 67

www.expourense.org
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accións profesionais - actividade durante o confinamento

memoria 2020

Ourense

Obradoiros Gastronómicos Internacionais

Durante as semanas do confinamento máis estricto, Expourense organizou vencellado aos seus proxectos Xantar e Ourense Vinis Terrae
unha serie de actividades formativas en liña e en directo que tiveron o obxectivo de manter o contacto coa comunidade e animar e entreter,
a través da enogastronomía e desde unha perspectiva saudable, aos numerosos seguidores da feira a través das súas redes sociais
(Facebook, Instagram e Twitter) ao tempo que poñían en valor os produtos de calidade e as empresas do sector.

1

Cociña saudable con El Taller (Moichef e Adriana Nutrición).
Chana Masala con ovo.

Incluíron catas comentadas dos viños das cinco Denominacións de Orixe de Galicia e obradoiros de cocina con chefs de España,
Portugal e Costa Rica. Foron seguidas por centos de usuarios e os videos acadan as 19.000 reproducións a través de Facebook.

2

Un Bacallau para o confinamento. Chef Thommas Egger.
Tabuaço - Portugal. Bacallau con lentellas.

2

3

A Tradición na Modernidade. Chef: Antonio Loureiro.
Guimaraes – Portugal. Salmonete e Escabeche «á minha maneira».

4

Costa Rica. Chef Saúl Umaña.
Coa colaboración de Gastronomía Saludable e do Plan Nacional de Gastronomía de Costa Rica,
FUCOGA - Peixe ó alliño con garavanzos, brócoli e salsa de morrón.

5

Zero Waste. Chef: Sebastián Simón de Gourmet Like Me.
Obradoiro de Encurtidos + Bocadillo Vietnamita.

6

Cociña portuguesa. Chef: Miguel Vieira.
Cámara Municipal de Vizela – Portugal. Bacalao Zé do Pipo.

1

3

4

6

5

www.expourense.org
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accións profesionais - actividade durante o confinamento
Ourense

CATAS comentadas virtuais
“E se imos de viños?. Catas moi riquiñas” dos viños das cinco Denominacións de Orixe de Galicia.
Impartidas pola sumiller Mercedes González.
Cada cata incluía a recomendación da elaboración dunha tapa que incluía produtos com D.O. ou IXP
de Galicia.

Patrimonio da Humanidade

Valdeorras, “Covas” nas súas entrañas
e reino da Godello

Entrada á diversidade polo
«camiño do viño»

Sorrisos de orgullo pola
súa historia e viños

Frescura de orixe que evoca a tradición

www.expourense.org
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accións profesionais - actividade durante o confinamento

accións profesionais - actividade durante o confinamento
Ourense

CATAS comentadas virtuais
Outras catas de viños de Portugal organizadas coa colaboración de Turismo Porto e Norte:

Webinar: "Utilidades preventivas e terapéuticas da
terapia termal respiratoria, riscos e beneficios"
Dr. Antonio Freire. Médico Hidrólogo - Membro do Comité Asesor de Termatalia. Prof. Asociado da
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago - Balnearios de Galicia. Director de Gala
Termal e experto en Xestión de Centros Termais.

- Charla-coloquio: Viños do Douro e a súa harmonización.
Quinta da Pacheca: o espírito do Douro português.

Impartida o 14 de abril. Foi a primeira acción formativa online organizada pola Fundación durante o
confinamento.
Conectáronse máis de 200 profesionais de España, Portugal, Costa Rica, Colombia, A Arxentina,
México e Ecuador. O vídeo de Facebook superou as 1.900 reproducións.

- Masterclass sobre Espumantes: Vale do Távora – Varosa.
Portugal - Historia, demostración e harmonizacións con espumante.

16
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accións profesionais - nova normalidade

memoria 2020

XIV Symposium Internacional sobre

Enerxías Renovables

Celebrado o 18 de xuño de 2020, foi o 1º evento híbrido organizado en Galicia tras o confinamento.
Presenza de 11 relatores que participaron de xeito presencial ou virtual.
Seguido por 150 profesionais de toda España.
Organizada por Expourense coa colaboración da empresa ourensá INGEO.
Contou co apoio da Deputación Provincial de Ourense e da Concellería de Medio Ambiente do
Concello de Ourense.

www.expourense.org
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accións profesionais - nova normalidade

Celebración do Global Wellness Day
Termatalia sumouse un ano máis á celebración do Global Wellness Day / Día Mundial do Benestar, un
evento cuxo lema é “Eu digo sí!”, que se celebra en todo o Mundo o segundo sábado do mes de xuño. A
situación provocada pola pandemia mundial da COVID-19 imposibilitou un encontro profesional pero non
a súa celebración. Termatalia realizou un vídeo no que participaron varios membros do comité asesor da
feira internacional.

20
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Actividade deportiva primeiro semestre 2020

memoria 2020

Entre as probas deportivas desputadas na pista de atletismo de Expourense durante o 2020, destacou o LVI Campionato de
España Absoluto en Pista Cuberta que foi calificado como “o mellor da historia” polo propio presidente da Real Federación
Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado. Nesta competición batéronse varios records nacionais e supuxo o regreso ás pistas logo
dunha lesión da atleta galega Ana Peleteiro que acadou nesta proba ademais o seu quinto título nacional en salto triplo.

actividade deportiva

Competicións deportivas celebradas no 1º semestre do ano na pista de atletismo de
Ourense en 2020
1

Trofeo + Deporte La Región de Atletismo en Pista Cuberta 04/01

2

XVI Copa de Galicia de Clubs en Pista Cuberta 11/01

3

III Copa de Galicia de Clubs Máster en Pista Cuberta 12/01

4

XXXI Campionato de Galicia de Probas Combinadas en Pista Cuberta (Absoluto
– Sub16 – Máster) 18-19/01

5

Campionato de Galicia Sub23 en Pista Cuberta 2020 19/01

6

XXXI Campionato de Galicia Máster en Pista Cuberta 22/02

7

XXXV Campionato de Galicia Absoluto en Pista Cuberta 23/02

8

LXIII Campionato de Galicia Sub20 e Sub16 en Pista Cuberta 07/03

www.expourense.org
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Actividade segundo semestre 2020

congresos profesionais en formato híbrido

memoria 2020

Xa no segundo semestre do ano 2020, Expourense desenvolveu unha estratexia baseada na organización de congresos profesionais en formato híbrido (mestura de presencial e on line) para darlle
continuidade e cobertura ás feiras especializadas previstas no seu calendario (Termatalia e Funergal
como feiras internacionais e Sportur Galicia). Isto permitiu manter o contacto e achegar novas oportunidades de negocio e formación a toda a cadea de valor que participa en cada feira (patrocinadores,
colaboradores, expositores e visitantes). No caso de Termatalia, ademais do Congreso Internacional
leváronse a cabo outras accións profesionais como o 1º Cumio Iberoamericano de Políticas Públicas no
ámbito do Termalismo ou o Workshop especializado en Turismo de Saúde e Benestar.

I Congreso Internacional sobre
Auga e Saúde
16 e 17 Setembro 2020
Datos:

www.congreso.termatalia.com

· Primeiro gran evento internacional organizado por Expourense na era COVID-19.
· Participación de 50 relatores de 10 países.
· 500 inscritos de 30 países.
· Seguridade, sustentabilidade e innovación como ferramentas para sobrevivir á crise COVID-19.
· Ratificación do compromiso da Arxentina de acoller a vindeira edición de Termatalia en América.

Empresa
Registrada
ER-1668/2001

GA-2008/0499

www.expourense.org

27

congresos profesionais en formato híbrido

memoria 2020

1º Congreso
Internacional
de Directivos
Funerarios

funergal

24 e 25
setembro
2020

Datos:
· Participación de 24 relatores de 4 países.
· Seguido por 250 asistentes.
· Único punto de encontro profesional da Península en 2020.
· Presentación de novas empresas e produtos inovadores.
· Análise da actualidade do sector no contexto COVID-19.
· Programa de visitas turísticas guiadas aos profesionais
que asistiron de xeito presencial.

www.expourense.org
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congresos profesionais en formato híbrido

memoria 2020

Datos:
· Participación de 25 relatores de España e Portugal.
· 400 inscritos que asistiron de xeito presencial ou en liña.
· Antesala do Congreso Internacional de Turismo Deportivo que se celebrará en Expourense en
2022.
· Promoción de Galicia como destino seguro en turismo activo.
· Difusión dos protocolos e recomentacións COVID-19 na organización de eventos deportivos.
· Contribución ao desenvolvemento local.

www.expourense.org
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accións profesionais

accións profesionais

Celebración do Día Mundial da Calidade
Empresa
Registrada
ER-1668/2001

GA-2008/0499

· Celebrada o 12 de novembro de 2020.

I Cumio Iberoamericano sobre Políticas Públicas en Termalismo

· Conferencia virtual a cargo do director de Riscos e Operacións de Corferias, Mauricio Paredes. É o
recinto mais importante de Colombia.

· Celebrado o 28 de outubro en formato exclusivamente virtual.

· Coa colaboración de AGAFE e AFIDA.

· Intervención de 23 expertos de 12 países.

· Abordou a reinvención do sector feiral durante a pandemia.

· Participación de 150 directivos de entidades públicas de 17 países.

· Posta en valor do poder das feiras como xeradoras de negocio e de contactos que sigue vivo
nestes tempos de incerteza.

· Principal conclusión: creación do Observatorio Mundial de Termalismo con sede en Ourense para
a vertebración internacional permanente dos destinos termais.

AGAFE
Empresa
Registrada
ER-1668/2001
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Asociación
Gallega
Ferias/Eventos
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accións profesionais

accións profesionais

Seminario sobre a Comercialización Internacional do Produto Turismo de Saúde
dirixida aos profesionais do sector da Arxentina
· Coa colaboración do INPROTUR e a participación de expertos de España, Colombia e A Arxentina.
· Capacitación impartida por profesionais de España, A Arxentina e Colombia.
· Centrado na comercialización produto de saúde e na análise das peticións do turista na
pospandemia.
· Presentado pola directora de Termatalia, Emma González, contou coa participación do secretario
exectivo do INPROTUR, Ricardo Sosa, e estivo moderada pola delegada de Termatalia na Arxentina,
Teresita Van Strate.

8º Foro da Comunicación de Galicia
· Edición especial em formato híbrido: “Comunicar en tempos de incerteza. Información,
desinformación e pandemia”.
· Máis de 200 asistentes. Entre estes asistentes destacaron os 60 alumnos da Facultade de
Comunicación da Universidade de A Coruña e os 20 do EFA Piñeiral de Arzúa que usaron este Foro
como materia a impartir en clase e que o seguiron ao completo dende a súas aulas.
· 2 masterclass sobre Plan de Marketing e Plan de Comunicación en tempos de crise. As claves:
Transparencia, eficacia, rapidez, responsabilidade, empatía e sentido común.
· Mesa de debate sobre como a pandemia mudou as relacións informativas.
· Participaron 6 expertos en comunicación e marketing que cubrían toda a cadea da comunicación
corporativa: marketing, comunicación, xestión de medios, gabinete e medios de comunicación.

CO APOIO DE:
ORGANIZAN:

de galicia
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memoria 2020

accións profesionais

Workshop especializado en Turismo de Saúde e Benestar – Termatalia
24 e 26 de novembro de 2020
· Participación de 30 touroperadores de España, Alemaña, A Arxentina, Colombia, Brasil e Perú.
· Máis de 800 citas de negocio.
· Primeiro workshop híbrido do sector.
· Visitas ao Xeodestino Ribeiro – Carballiño.

KieroTravel

S O LY M E D
T R AV E L

www.expourense.org
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accións profesionais

accións profesionais

Fam Trip polo Xeodestino Ribeiro - Carballiño

Proxecto “ Un descanso nos Camiños”

Os maioristas de viaxes que participaron no Workshop sobre Turismo de Saúde organziado por
Termatalia realizaron unha visita a punto estratéxicos do Xeodestino Ribeiro – Carballiño como as
Termas de Prexihueiro, ó casco histórico de Ribadavia, ao Museo do Viño de Galicia, ó Hotel Monumento
de San Clodio en Leiro e a aldea rural de Pazos de Arenteiro en Boborás.

Fundación Expourense participou un ano máis no proxecto “Un descanso nos Camiños” incluido no
concurso de ideas que o Clúster de Turismo de Galicia promove co apoio da Axencia Turismo de Galicia
co obxectivo de facilitar a creación de productos turísticos orientados ó Camiño de Santiago e, neste
caso en concreto, baseados na oferta termal de Galicia. O proxecto particpou en varias das acción
deseñadas por Termatalia como o 1º Congreso Internacional sobre Auga e Saúde no que foi presentado
o vídeo promocional e se organizou un showcooking ou a participación no Workshop especializado en
Turismo de Benestar. Expourense participa neste proxecto con Balnearios de Galicia, Grupo Caldaria e
Amigos da Cociña Galega.
#undescansoenloscaminos

38
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accións profesionais

accións profesionais

Comercialización do Curso "Prevención e Control de Contaminantes
Microbiolóxicos" organizado en colaboración co prestixioso Laboratorio Dr. Oliver
Rodes

Funergal convértese en partner de FunEXPO Madrid para Galicia e Portugal
· Convenio de cooperación entre a feira funeraria organizada por Expourense e FunEXPO Madrid que
se celebrará na capital española entre o 9 e o 11 de xuño de 2021.

· Impartido polo Dr. Antonio Freire, médico hidrólogo e director de Gala Termal.
· Colaboración mutua na integración nos comités organizadores, na promoción mutua e na
organización de conferencias.

· 30 horas de formación on line con certificado oficial.
· Curso especialmente destinado aos profesionais de América Latina.

40
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actividade deportiva

Competicións deportivas celebradas no 2º semestre do ano na pista de atletismo de
Ourense en 2020
· XXXVII Copa Deputación Ourense Atletismo – 4ª Xornada 12/12
· XIII Campionato de Galicia Sub10 – Sub12 – Sub14 en Pista Cuberta 19/12

42
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internacionalización

internacionalización

Internacionalizacion

FITUR – Madrid
No mes de xaneiro de 2020, Expourense presentou como é habitual as súas dúas feiras
internacionais vencelladas ao turismo: Xantar, que se celebrou no mes de febreiro, e Termatalia, que
había celebrarse no mes de setembro na provincia de Entre Ríos, en A Arxentina, e que pola pandemia
tivo que ser postposta como feira.

Ao longo do 2020, Expourense participou en distintos webinars e foros virtuais de turismo
internacionais. A directora de Termatalia e de Xantar, Emma González, foi convidada a participar como
relatora nos seguintes encontros profesionais en liña.
1

Webinar “Saúde e Benestar en Porto e Norte de Portugal: Desafíos e oportunidades no contexto
COVID-19” organizada por Turismo Porto e Norte e por Termas de Portugal.

2

Foro Internacional da Semana do Turismo de Concordia, A Arxentina.

3

Foro “Falemos de Benestar” relacionado co Turismo MICE organizado por Laura Requeno,
consultora wellness de Costa Rica.
1

3

2
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Infraestruturas

insfraestruturas

memoria 2020

Ampliación de insfraestruturas
No 2020, executáronse as obras de ampliación do vestíbulo de Expourense que lle permiten ao
recinto dispoñer dunha nova zona multiusos e de exposición, gañando así en versatilidade e
compatibilidade entre a actividade feiral e a deportiva.
Este espazo anexo conta con 400 metros cadrados de superficie diáfana cuxa multifuncionalidade o
fan idóneo para calquera tipo de evento (congresos, reunións, presentacións, etc.) e tamén pode albergar
exposicións e montaxe de stands xa que conta con todos os servizos de instalación eléctrica e de
auga/desaugadoiro.
Esta obra estivo financiada integramente pola Xunta de Galicia e supuxo un investimento de 516.000
euros.

www.expourense.org
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memoria 2020

2

1

eventos

Eventos celebrados nas instalacións de Expourense no primeiro semestre de 2020

4

3
6

1

Presentación matasellos especial do LVI Campionato Absoluto de España de
Atletismo (01/03)

2

Almorzo co presidente da Xunta de Galicia (03/03)

3

Exposición de Dinosaurios Tour (08/03)

4

Cursos SEAGA (11/03)

5

Celebración Global Exhibitions Day (03/06)

6

Rallye de Ourense (25/06)

Eventos celebrados nas instalacións de Expourense no segundo semestre de 2020
5

8
7

7

Rodaxe da película “Cuñados” dirixida por Alfonso Blanco nas instalacións de
Expourense.

8

Expourense e Funergal súmanse ao #minutodesilencio convocado por Panasef Asociación Nacional de Servicios Funerarios para agradecer a labor dos
profesionais funerarios durante a pandemia.

www.expourense.org
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memoria 2020

CRDO Monterrei

entidades colaboradoras

Entidades colaboradoras no 2020
Expourense mantén acordos de colaboración con empresas e entidades públicas e privadas.

La Región

Centro Médico El Carmen

Mediante estes convenios, teñen á súa disposición un stand en todas as feiras ou paneis
corporativos no vestíbulo principal para a promoción das súas actividades ante os milleiros de visitantes
que cada ano se achegan ata o recinto. O apoio destes colaboradores foi fundamental para o labor da
Fundación Expourense nun ano tan difícil como foi o 2020.
Colaborador especial
• La Región: www.laregion.es

Dirección Xeral de Formación Profesional
e Ensinanzas Especiais

Vestíbulo principal
• Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro: www.ribeiro.es
• Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei: www.domonterrei.com
• Postes Xeixalvo

Federación de Asociacións de
Veciños de Ourense, LIMIAR

Pavillón

CRDO Ribeiro

•
•
•
•

Centro Médico El Carmen: www.centromedicoelcarmen.es
Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais: www.edu.xunta.es
Federación de Asociacións de Veciños de Ourense, LIMIAR: www.federacionlimiar.com
Grupo Marva: www.grupomarva.com
Grupo Marva

Postes Xeixalbo

www.expourense.org
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Presenza de Expourense en 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, os proxectos promovidpromovidos por Expourense poden seguirse a través de 10
páxinas webs específicas que recibiron durante o 2020 máis de 180.000 visitas. Durante o pasado ano
foron renovadas algunas das xa existentes como a de Xantar ou Funergal.
www.expourense.org
www.termatalia.com
congreso.termatalia.com
www.xantar.org
www.funergal.com
www.galisenior.es
www.vinisterrae.es
www.previsel.com
www.sporturgalicia.com
www.congresoturismodeportivo.com
Redes Sociais
As redes sociais convertéronse na mellor ferramenta para seguir mantendo o contacto con
expositores e visitantes e para poder informar das actividades que ía organizado a Fundación, moitas
delas restransmitidas en directo a través de Facebook Live!
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.
Entre todos os perfís, supéranse os 42.000 seguidores.

Termatalia
Xantar
Funergal
Vinis Terrae
Sportur Galicia
Celebra
Antiq Auria

www.expourense.org

@expourense
@termatalia
@XANTAREXPO
@vinisterrae
@sporturgalicia

@xantaroficial
@termatalia21
@celebraexpo

Expourense
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Expourense nos medios de comunicación
Os medios de comunicación xogaron un papel esencial na difusión das actividades xeradas pola
Fundación Expourense en 2020.
Os distintos eventos presenciais, híbridos ou completamente virtuais foron cubertos porla prensa
local, autonómica, nacional e internacional e tanto por medios xeralistas como polos especializados en
turismo, termalismo, enogastronomía ou sector funerario.

www.expourense.org

57

expourense nos medios de comunicación

calendario feiral

2021
24 - 25.03
15º SALÓN DE LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

09 - 11.04

III Car Outlet

Ourense

Mostra
25ª Edición

da oportunidade

07 - 09.05
22 - 23.05

celebra
21ª edición

salón de bodas, comuniones, bautizos y actos sociales

Ourense

14 - 15.06
16 - 17.09

120 SALÓN del

Automóvil

20ª Feria Internacional
del Turismo Termal,
Salud y Bienestar

01 - 03.10

VEHÍCULO NUEVO

08 - 11.10

120 SALÓN del

Automóvil
VEHÍCULO DE OCASIÓN

08 - 11.10
03 - 07.11
22º Salón Internacional de Turismo Gastronómico

Galicia

IV SALÓN DEL DEPORTE
Y TURISMO ACTIVO

19 - 20.11

O Padroado da Fundación Expourense aprobou este
calendario feiral provisional que irá adaptándose en
función da evolución da situación epidemiolóxica.
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26 - 28.11

ANTIQ AURIA
5ª FERIA INTERNACIONAL DE ANTIGÜEDADES
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Preparados para contribuir a' reactivacion!
'

