


Members:

La companyia

Qui som? Avant Grup fou fundada a Barcelona a l’any 2002, fruit de la integració 
empresarial de les companyies Canals i Bardet, dues empreses familiars amb més 
de 70 anys d’experiència en el sector del transport de viatgers.

Avant Grup constitueix una nova plataforma logística integral de serveis, nascuda 
amb la vocació d’atendre la demanda del mercat internacional turístic amb 
destinació Barcelona i Europa.
Aquesta nova proposta inclou un innovador sistema de gestió informàtica que 
permet la contractació online i la gestió personalitzada dels serveis. Una moderna 
flota equipada amb els més avançats sistemes de seguretat i confort, conduïda 
per professionals experimentats, i amb més de 180 vehicles distribuïts en diferents 
bases operatives a tota la Península Ibèrica, ofereix una solució eficaç a qualsevol 
gran operativa: congressos, reunions, esdeveniments, circuits, trasllats i visites. 

El seu soci global de solucions de mobilitat.



REUNIONS I CONGRESSOS

Experiència per assegurar l’èxit

Soci estratègic de transport - Proveïdor oficial de 
l’organització del transport a la fira IBTM World. 

Gestió logística integral

Trasllat de delegats. Gestió de mobilitat pels delegats 
assistents als esdeveniments i congressos a Barcelona 

i la seva àrea metropolitana.

Consignatari Empresa de Serveis Portuaris. 
La prestació de serveis a les empreses de creuers 

Creuers atesos el 2015: > 350 vaixells

Moviment anual de > 1.495.000 turistes a la 
destinació de Barcelona

Proveïdor de transport des de 2012 i contracte amb 
B-NETWORK fins 2017

Proveïdor de serveis de transport de passatgers de les 
companyies de creuers. 

Creuers atesos el 2015: > 230 vaixells

Empresa preferida pels consignataris per realitzar 
trasllats, visites i altres serveis de mobilitat per 

atendre la demanda de creueristes a Barcelona.

CREUERS

Disponibilitat i temps de resposta

CIRCUITS I EXCURSIONS

Flexibilitat i solucions ad hoc

FIT VIP SERVEIS PER A 
ESDEVENIMENTS I INCENTIUS

Luxe, confort i discreció

Especialització
Professionalitat

Coneixement del mercat

Una àmplia experiència en el transport de passatgers a l’àrea de Barcelona, 
els serveis discrecionals per a turistes i els grans esdeveniments.

Un equip amb l’experiència i la tecnologia necessària per assegurar la implementació 
exitosa dels projectes i la satisfacció dels passatgers pel servei prestat.



MILLORA CONTINUA RESPECTE PER 
EL MEDI AMBIENT

INNOVACIÓ SEGURETAT QUALITAT

Especialització
Professionalitat

Coneixement del mercat

Avant Grup es posiciona en el mercat com l’empresa de transport 
discreccional amb el millor servei i atenció al client.

Avant Grup està totalment compromesa amb un servei de qualitat als seus 
clients i estratègies que permetin una reducció de les emissions de CO2.

El nostre objectiu es poder satisfer 
les expectatives dels nostres 

clients. Treballem amb un sistema 
de gestió integral per a la millora 
continuada dels processos. Els 

controls de qualitat implementats 
en totes les àrees funcionals de 

l’empresa garanteixen un estricte 
control i seguiment.

Apostem per una utilització racional 
dels recursos, la millora de l’eficiència 

energètica i la generació d’una 
activitat econòmica sostenible.

Col·laborem amb empreses 
i institucions amb la finalitat 

d’implantar un transport col·lectiu 
sustentable de nul·les emissions de 

CO2. 
Tots els nous vehicles estan equipats 

amb motors Euro 6.

L’ús de noves tecnologies com 
a eina de treball, i el nostre 

departament I+D treballant de forma 
permanent en el desenvolupament 

dels nostres propis sistemes de 
gestió ens permeten millorar la 
nostra capacitat de resposta i 

atenció al client.

Entenem que hi ha coses amb 
les quals no s’hi pot jugar i ens 
avancem a les normatives de 
seguretat tant per la nostra 

tranquil·litat com per la dels nostres 
clients. Incorporem tots els sistemes 
de seguretat en els nostres vehicles. 
Implantem plans de manteniment 

que garanteixen el perfecte estat de 
la nostra flota en cada moment.

Anualment el nostre personal està 
instruit per fer front a situacions de 
risc per mitjà de cursos tècnics i de 
conducció. L’objectiu és reconèixer 
i millorar les estratègies de gestió, 
i també experimentar alternatives 
de seguretat així com mètodes de 
conducció ecològica. Disposem 
dels certificats amb els distintius 
ISO en UNE 9001:2008 i el segell 

SICTED de qualitat turística



Clients de referència



Accés B2C gestió multimèdia

Gestió de pressupostos i contractes

Gestió de cartera i facturació

Reserva ON-LINE

Accés a tarifes. Transparència en les tarifes

Planning dels serveis. Vehicles i dades del conductor

Innovació i tecnificació B2C



La nostra flota



La nostra flota
Avant Vip Cars

Luxe per a serveis exclusius

Avant Vip Cars és el departament de la nostra Companyia especialitzat en vehicles d’alta gama.

Experts conductors faran, amb la màxima discreció, el seu viatge segur i confortable.

Una moderna i àmplia flota de vehicles equipats amb els millors sistemes de seguretat i confort, plenament 
adaptats a totes les necessitats i per a tot tipus d’esdeveniment.



La nostra flota. Tipus de vehicles
STANDARD LUXE MICROBUS VEHICLES DE TRANSPORT ACCESSIBLE

Tant per a transport regular com discrecional i receptiu de grups 
turístics, disposem d’una àmplia gama de vehicles acuradament 
equipats amb els més avançats sistemes de seguretat, confort 
i detalls per als nostres clients. Destaquem com a dada més 
significativa, una antiguitat mitjana inferior als 4 anys.

Vehicles amb capacitats que van des de les 9 a 35 places. 
Equipats amb els més moderns sistemes de seguretat i 
confort. Climatitzats, equips de so-megafonia, taules, nevera 
i GPS.
La flexibilitat i agilitat que aporta el petit volum combinats amb 
la comoditat i seguretat dels autocars d’alta gamma és una 
proposta perfecta per a grups reduïts.

A la nostra flota disposem d’una àmplia gamma d’autocars, 
minibusos i monovolums de luxe especialment adaptats als 
passatgers amb mobilitat reduïda. Assumim com a compromís 
essencial la prestació d’un servei de qualitat que garanteix que 
totes les persones puguin gaudir del transport de vacances o 
urbà en les millors condicions de comoditat i seguretat.



La nostra flota
Nous vehicles

La corba subtil de les finestres i les línies netes 
de la carrosseria, contribueixen a la fluïdesa 
de la llum I l’arrodoniment de les formes en 
el vehicle. Luxós i contemporani a la vegada, 
fan que aquest model sigui un gran vehicle 
turístic.

Magelys disposa entre un 30 i un 45% més 
de superfície de vidre que altres vehicles. 
El camp de visió augmenta més d’un terç, 
I en les dues terceres parts del vehicle hi 
ha finestra addicional al sostre. Per tant, el 
passatger gaudeix del paisatge i de l’entorn 
en tota la seva plenitud.

Luxós i modern al mateix temps, 
tot en aquest vehicle el defineix com 
un gran vehícle turístic.



Els nous Mago2 ofereixen espai i comoditat 
per a 28 passatgers en una amplia i reclinable 
butaca amb tapisseria de pell. Aquest vehicle 
de luxe disposa d’un equipament amb tots 
els detalls de confort com DVD, cafetera, 
taules i moble bar per fer de cada trajecte una 
autèntica experiència.

Acabats de gran qualitat tant a fora com 
a l’interior del vehicle, convertiteixen el nou 
Mago2 en un referent com a Midibús V.I.P.

El Mago2 ha estat premiat recentment com 
el Millor Midibús Espanyol.

El nou Mercedes Tourism ofereix als seus 
viatgers un alt nivell de confort, quilòmetre 
a quilòmetre.

Mercedes Benz persegueix l’objectiu d’una 
conducció sense accidents. El concepte 
de seguretat integral de la marca de 
Stuttgart contribueix decisivament a la seva 
realització. El desenvolupament sistemàtic 
d’aquest concepte comprèn totes les fases 
de la seguretat: des de la seguretat de 
conducció en situacions de perill, fins a la 
protecció en cas d’accident i la reducció de 
les seves conseqüències negatives tant pel 
vehicle com pels seus ocupants.

Gràcies a la tecnologia d’avantguarda 
dièsel BlueTec® basada en SCR (reducció 
catalítica selectiva), les emissions d’òxid de 
nitrogen es redueixen fins a un 30% i les 
emissions de partícules fins a un 80% en 
comparació amb els motors Euro 3.

La nostra flota
Nous vehicles



Gaudiu de la comoditat, la seguretat i l’elegància 
de la flota més moderna de Barcelona. Tots els 
nostres autocars, minibusos i cotxes de luxe son 
de les marques més importants, com MERCEDES, 
VOLVO o IRISBUS.

Diferents mides i dissenys innovadors tant a l’exterior 
com a l’interior, garanteixen als nostres clients un 
viatge confortable i segur. Una flota constantment 
renovada, cobreix totes les necessitats de transport.

Ens ajustem els sistemes de seguretat i control 
més avançats i eficients, i al mateix temps ens 
assegurem dels més alts estàndards de qualitat i 
confort. Autobusos d’alta gamma equipats amb Wi-
Fi, seients de cuir, bany, sostre panoràmic, transport 
accessible, etc.

En l’organització de congressos, esdeveniments i 
escales de grans creuers, la uniformitat en la nostra 
flota atorga la millor imatge als nostres clients.

Més de 180 unitats des dels vehicles més elegants 
i luxosos amb conductor a un funcional minibús de 
12 places o la nostra més sofisticada proposta de 
70 places.

Gaudexi dels nostres vehicles equipats amb sostre 
panoràmic.

• Tots els vehicles adaptats a la normativa 
escolar vigent (RD 443/2001)

• Frens ABS (anti-bloqueig). ASR
• Estructura  d’alta seguretat de protecció i 

anti-bloqueig. 
• Farmaciola de primers auxilis.
• Cinturons de seguretat a tots els seients, 

amb dos punts enrotllables.
• Dos extintors
• Martells d’emergència.
• Sortides d’emergència al sostre del vehicle
• Finestres d’emergència
• Persiana antireflectant elèctrica  per al 

conductor i guia.
• GPS – Localització de flota.
• Sistema de registre de dades en ruta i 

descàrrega al sistema de gestió.

EQUIPAMENT - CONFORTSEGURETAT

• Unificació en la marca de bastidor 
(Volvo – Mercedes – Iveco).

• Diferents tipus i models de 
carrosseries, amb varies capacitats 
des de 4 fins a 61 pax.

• Vehicles especialment adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda.

• Aïllament tèrmic i acústic en panels 
laterals, sostre i terra.

• Equip AA, fred – calor amb 
climatitzador.

• Sistema de renovació d’aire constant.

• Sortides d’aire – llum individuals.

• Equip de vídeo amb reproductor DVD – 
2 monitors.

• Equip de so amb ràdio CD i 
amplificador, micròfon.

• Butaques abatibles i màxima 
habitabilitat amb tres amplades 
diferents entre seients.

• Llunes extra tintades.

• Nevera de gran capacitat.

• Pintura externa, amb tractament 
antiòxid i esmaltat acrílic. 

• Imatge corporativa uniforme de tota la 
flota. 

• Butaques de pell.

Seguretat i Confort



Experiència
2016 • SAP Software Convenció Internacional per a la Programació de serveis informàtics per a empreses, celebrada a Barcelona al gener, amb més de 7.500 

assistents.

• Proveïdor oficial de la convenció anual YAMAHA, celebrada a Barcelona,   amb més de 2.000 assistents.

• Fòrum de logística de senyalització i transport de ACTELION al març amb més de 3.500 delegats.

• Proveïdor oficial de l’organització de transport MWC Febrero’2016 Fira de Telefonia Mòbil. Gestió Integral de la Logística per 100.000 delegats.

• Transport oficial per delegats i assistents al Congrés CPhL celebrat a Barcelona l’octubre.

• Trasllat als assistents del Congrés Global EMEA de Barcelona a l’octubre.

• Presentació a Barcelona del nou model BMW - M2. Transport de delegats i representants. Assaig del vehicle al Circuit de Catalunya Barcelona.

• Convenció d’Amnistia Internacional a Barcelona durant el mes de juliol. Proveïdor de logística i transport per als més de 1.200 delegats que assisteixen 
a la UAB.

• Convenció del Grup Puig a Jannuary.

• Proveïdor de transport per operar les companyies de creuers Royal Caribbean - Celebrity Cruises - Costa Cruceros, per escales al Port de Barcelona.

• Proveïdor oficial d’equips professionals de bàsquet que van participar al Circuit Movistar - Lliga Espanya Endesa.

• Incentiu a Barcelona per MASTERCARD que es va dur a terme durant el desembre de 2016.

• Portaveu oficial de la fira IBTM WORLD. Logística Integral i senyalització per als assistents i delegats en esdeveniment professional.

• Incentiu a FINANCIAL COUNTRY GROUP celebrat a Barcelona durant l’estiu amb la participació de diferents delegacions de l’empresa financera.



Experiència
2015

• International Tournament Hockey Cup portat a terme per Goes Travel a les instal·lacions esportives dels clubs egarencs. 

• Convenció SAP Software International Conventiona Barcelona del mes de Gener, amb una assistència superior als 7.000 delegats. 

• Proveïdor oficial de la conferència anual Boston Scientific que es celebra a Barcelona amb l’assistència de més de 2.500 delegats.. 

• Organització de senyalització i transport logístic per als 20.000 delegats assistents a la Rotary International Convention in Sao Paulo – BRAZIL 

• HEWLETT PACKARD International Convention –HP DISCOVER- al febrer, amb més de 4.500 delegats. 

• Proveïdor oficial de l’organització del transport MWC March’2015 Mobil Telephony Fair. Gestió Logística Integral de 90.000 delegats. 

• Transport oficial per als delegats i assistents al Student Tourism Congress celebrat a Barcelona l’abril.

• Presentació a Barcelona del nou model Lamborghini-Aventador. El transport dels delegats i representants. Prova de vehicle al Circuit de Catalunya 
de Barcelona

• Amway Incentive a Barcelona i Madrid durant el mes de maig. L’empresa de logística i transport per als més de 1.700 delegats que hi assisteixen. 

• Convenció Puig Group. 

• Proveïdor de transport per les operatives de les companyies de creuers Royal Caribbean - Celebrity Cruises - Costa Cruises, per les escales al 
Port de Barcelona.



Experiència
2014

• SAP Convention per als serveis informàtics de programació per a les empreses, que es va celebrar a Barcelona al gener, amb més de 5.000 
assistents. 

• Transport oficial dels viatges de familiarització de l’Agència Catalana de Turisme durant el 2014 i del desplaçament a Madrid del personal i de l’escola 
de gastronomia a la fira Fitur 2014, per a la promoció turística de la destinació de Catalunya. 

• Transport oficial al Congrés per a la companyia mèdica dels EUA Merit Medical realitzat a Barcelona la primera quinzena de gener. 
• Transportista oficial per la companyia francesa de fibra òptica COMPLETEL que porta el seu viatge d’incentiu a Barcelona al mes de gener. 
• Proveïdor oficial de la organització del transport per la fira MWC de Telefonia Mobil Feb’2014. Gestió Logística integral. 
• Transport oficial dels delegats assistents a la presentació mundial del nou vehicle PORSCHE MACAAN, realitzada a Barcelona al mes de març, 

durant 28 dies. 
• Incentiu per a ORIFLAME Cosmetics. Portat a terme a Barcelona durant l’estiu amb participació de les delegacions de la companyia de cosmètics 

de tot Europa.
• Transport oficial del congrés Mundial Hewlet Packard company -HP DISCOVER- del mes de desembre a Barcelona, amb assistència de 10.000 

delegats. 
• Trasllat de delegats assistents al congrés de Cardiologia SEC2014 celebrat a Barcelona. Transport privat per diferents empreses farmacèutiques 

participants en l’esdeveniment 
• Incentiu NIKE a Barcelona al mes de març i al mes de juny. Transport oficial dels delegats  per la presentació de les noves botes Nike Magista. 
• Incentiu a Barcelona per la companyia petrolera Exxon Mobil a Barcelona la segona quinzena de març.



Experiència
2013

• Convenció SAP per als serveis informàtics de programació per a les empreses, que es va celebrar a Barcelona el gener. 

• Proveïdor oficial de la organització del transport per la fira MWC fair Mobil Telephony. Gestió Logística integral. 

• Incentiu NIKE del mes de març a Barcelona. Transport oficial dels delegats. 

• Transport per la cobertura del Campionat del Món de Fórmula 1 al Circuit de Catalunya, pel canal SKY SPORTS. 

• Transport oficial dels X-Games 2013 a Barcelona. 

• Incentiu de General Motors of Brazil celebrat a Barcelona durant el mes de juny. 

• Transport oficial del campus de futbol organitzat pe Diario Sport i el FC Barcelona. 

• Transport oficial dels viatges de familiarització de l’Agència Catalana de Turisme i de l’esdeveniment BUY CATALUNYA de promoció turística 
de la destinació.

• LISBON ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION amb assistència de 26.000 delegats.

• Operativa per la presentació del nou Ford Mustang per Ford Motor Company, amb assistents en representació de 2.500 concessionaris 
europeus. 

• Transport oficial del congrés Hewlet-Packard-HP DISCOVER del mes de desembre a Barcelona, amb assistència de 10.000 delegats.



Experiència
Organització 

logística de grans 
esdeveniments

La nostra experiència, la millor garantia 

50 anys d’experiència ens permeten oferir les millors solucions de qualitat en els nostres serveis.
Som especialistes en les àrees turístiques com: congressos, convencions i creuers. En aquest camp 
aconseguim diariament la mobilitat de milers de persones en els seus trasllats, visites, excursions, etc.
Posem a la seva disposició un equip d’experts en logística, gestió i organització del transport.

Una flota moderna amb una elegant estètica i una gran varietat de vehicles, en les mans dels nostres 
conductors professionals, en formació contínua, garanteix l’èxit en els nostres serveis.



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Barcelona
Client: B Network Barcelona Management
Altres esdeveniments del client: Organització EIBTM des de 2006 a 2014, 
MICROSOFT 2012 & 2013, SAP FKOM 2013, 2014 i 2015 3GSM 2012 - 2015, 
IBM, Boston Scientific Gartner, Nike, Motorola, Samsung, Novartis…

Expositors: 3.000
Assistents: 15.500
Dies de durada: 5
Autobusos / dia: 60
Personal: 10



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Sao Paulo, Brasil
Data de l’esdeveniment: Juny 2015
Client: ROTARY INTERNATIONAL
Altres esdeveniments del client: 
Rotary International Convention Barcelona 2002 i Lisboa 2013

Assistents: 15.000
Dies de durada: 7
Autobusos / dia: 200
Personal: 70

• Organització 12 rutes amb màx. 6 
parades de 65 hotels de la ciutat de Sao 
Paulo a Anhembi Parc.

• Organització d’esdeveniments i àpats 
addicionals a diferents llocs de la ciutat.

• Personal d’assistència en cada recollida 
d’Hotel i Anhembi Parc.

• Senyalització d’estacionament Anhembi 
Parc i a cada hotel amb la informació 
general d’horaris i rutes.

• Comunicació permanent entre el personal 
d’assistència amb els conductors i amb la 
companyia de transport.

• Personal d’assistència i conductors 
uniformats.

• Sol·licitud de permís i espais al Parc 
Anhembi, estacionament i el trànsit de 
l’empresa a Sao Paulo.

• Seguretat contractada per a tot 
l’esdeveniment.

SAO PAULO - BRASIL Rotary International Convention 2015



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Barcelona
Client: PACIFIC WORLD
Altres esdeveniments del client: Organització EIBTM des de 2006. 
Congrès mèdic EASL 2016 i Sony Awards

Assistents: 15.000
Dies de durada: 5
Autobusos / dia: 80
Personal: 12



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Barcelona
Data de l’esdeveniment: Octubre 2014
Client: AGENCIA CATALANA DE TURISME
Altres esdeveniments del client: Buy Catalonia 2010 – 2013, Fam Trip Buy MICE 
2011, Fam Trip Qatar Airways 2012 – 2013, Air China 2014, Singapore Airlines…

Assistents: 2.250
Dies de durada: 5
Autobusos / dia: 20
Personal: 5

Workshop Buy Catalonia 2014



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Lisboa, Portugal
Data de l’esdeveniment: Juny 2013
Client: ROTARY INTERNATIONAL
Altres esdeveniments del client: 
Rotary International Convention Barcelona 2002 & Sao Paulo 2015

Assistents: 12.000
Dies de durada: 7
Autobusos / dia: 160
Personal: 65

• Organització de 12 rutes amb màx. 6 
parades de 52 hotels de la ciutat de 
Lisboa al Pavelló Atlàntic.

• Organització d’esdeveniments i àpats 
addicionals a diferents llocs de la ciutat.

• Personal d’assistència en cada recollida 
d’Hotel & Pavelló Atlàntic.

• Senyalització d’estacionament Pavelló 
Atlàntic i en cada hotel amb la informació 
general d’horaris i rutes.

• Comunicació permanent entre el personal 
d’assistència amb els conductors i amb la 
companyia de transport.

• Sol·licitud de permís i espais al Pavelló 
Atlàntic, estacionament i el trànsit de 
l’empresa Lisboa.

• Seguretat contractada per a tot 
l’esdeveniment.

LISBON Rotary International Convention 2013



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment

Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Barcelona, Spain
Data de l’esdeveniment: Maig 2013
Client: BESTOURS
Altres esdeveniments del client:

Assistents: 11.500
Dies de durada: 4
Autobusos / dia: 60
Personal: 10

• Trasllat des de cada Hotel del personal, 
assistent, atletes i executius a l’espai 
Olímpic de Montjuïc

• Transfer in / out Aeroport Hotels / BCN

• Organització d’esdeveniments i àpats 
addicionals en diferents llocs de la ciutat.

• El personal d’assistència a l’espai Olímpic 
de Montjuïc

• Senyalització d’estacionament a l’espai 
Olímpic de Montjuïc i en cada autobús amb 
la informació general d’horaris i rutes.

• Comunicació permanent entre el personal 
d’assistència amb els conductors i amb la 
companyia de transport.

• Personal d’assistència i transport uniformat.

X GAMES Barcelona 2013



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment

Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Barcelona, Spain
Data de l’esdeveniment: Novembre 2010
Client: ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Assistents: 250.000
Dies de durada: 2
Autobusos / dia: 6
Personal: 5

• Transfer in / out Aeroport Hotels / BCN

• Organització de transport per visitar la 
Sagrada Família

• Seguretat addicional

• Comunicació permanent entre el personal 
d’assistència amb els conductors i amb la 
companyia de transport.

• Personal d’assistència i transport 
uniformat.

• Sol·licitud de permís d’estacionament i 
trànsit de Barcelona.

Visita Apostòlica del Papa Benet XVI 2010



Serveis contractats

  Anàlisi del Medi Ambient 

  Gestió de planificació i transport 

  Contractació de vehicles 
 

  Senyals vehicles 

  Equip de reserva

  Llicències de trànsit

  Gestió d’estacionament de vehicles

  Vinilat de vehicles

  Controladors i conductors uniformats

  Informes online

Experiència
Organització 

logística d’un gran 
esdeveniment

Descripció de l’esdeveniment

Dades i xifres

Lloc de l’esdeveniment: Barcelona, Spain
Data de l’esdeveniment: July - August 2010
Client: UTE ALSINA GRAELLS S.A. Y AVANTGRUP S.L.

Assistents: 36.000
Dies de durada: 10
Autobusos / dia: 90
Personal: 15

• Trasllat des de cada Hotel del personal, 
assistent, atletes i executius a l’espai 
Olímpic de Montjuïc

• Transfer in / out Aeroport Hotels / BCN

• Organització d’esdeveniments i àpats 
addicionals en diferents llocs de la ciutat.

• El personal d’assistència a l’espai Olímpic 
de Montjuïc

• Senyalització d’estacionament a l’espai 
Olímpic de Montjuïc i en cada autobús amb 
la informació general d’horaris i rutes.

• Comunicació permanent entre el personal 
d’assistència amb els conductors i amb la 
companyia de transport.

• Personal d’assistència i transport uniformat.

European Athletics 
Championships 2010



Oficina central
Barcelona

Nom complet: SERVEIS INTEGRALS DE TRANSPORT   
 DE VIATGERS AVANT GRUP S.L.

Adreça: Avda. de Marina, 1 
 08830 Sant Boi de Llobregat

Telèfon:  (+34) 902 500 512 - (+34) 936 528 488

Fax: (+34) 936 528 489

E-mail: avantgrup@avantgrup.com

Web: www.avantgrup.com

Twitter: @Avantgrup

Facebook: www.facebook.com/Avantgrupbarcelona

Pinterest: https://es.pinterest.com/avantgrup/




