NOTA DE PREMSA
El RACC acorda amb Ávoris
desenvolupar conjuntament el servei
d’agència de viatges
• A partir del mes de juny, Ávoris Corporación Empresarial
gestionarà els serveis de l’agència de viatges del RACC.
• Amb aquest acord, el Club millorarà la seva oferta per als seus
socis i clients de la mà del principal grup turístic d’Espanya.
Barcelona, 18 de maig de 2021. Vicente Fenollar, President Executiu d’Ávoris Corporació
Empresarial, i Josep Mateu, President del RACC, han signat un acord de col·laboració a
través del qual el primer grup de viatges espanyol gestionarà a partir del pròxim mes de juny
els serveis de l'agència de viatges del RACC.
L'acord permet al Club reforçar i fer créixer aquest servei de valor afegit per a l'entitat,
desenvolupant la seva activitat de la mà del grup empresarial més important d'Espanya
dedicat al sector dels viatges, que integra marques tan reconegudes en el sector com B the
travel brand, Halcón Viajes, BCD Travel, Travelplan o l'aerolínia Iberojet.
El RACC valora la integració d'aquesta part de la seva activitat a Ávoris com una oportunitat
per ampliar i millorar els serveis als seus socis i clients que podran disposar d'una
completíssima oferta des de la xarxa actual d'oficines del Club.
El RACC és una entitat sense ànim de lucre que reinverteix els beneficis en la millora dels
seus serveis. En els diversos sectors en els quals opera, desenvolupa les estratègies de
negoci més adequades a cada moment per oferir la millor oferta de productes i serveis.
Per la seva banda, Ávoris garantirà i potenciarà l'activitat de la xarxa d'agències de viatges
del RACC, posant a l'abast dels socis tota la seva oferta de productes i serveis i
desenvoluparà altres de nous exclusius i personalitzats, prenent com a base les preferències
i demandes dels socis i clients del RACC.
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Per a Josep Mateu, President del RACC, “aquesta aliança ens permet comptar amb la
potència i gran expertise d'un gegant en el sector dels viatges com és Ávoris, amb el qual
compartim l'objectiu comú d'oferir una oferta basada en la innovació, la personalització i la
proximitat”.
Per a Vicente Fenollar, President Executiu d’Ávoris Corporació Empresarial, “estem
orgullosos que una institució tan prestigiosa com el RACC hagi confiat en nosaltres per
desenvolupar de manera conjunta els serveis de viatges per als seus socis i clients. Des del
primer moment ens bolcarem per traslladar la capacitat plena d’Ávoris a aquests nous
viatgers, de manera que percebin i es beneficiïn del valor d'aquesta col·laboració.”

SOBRE
RACC Mobility Club
El Grup d'empreses RACC ofereix cobertura i serveis d'alta qualitat per atendre les necessitats de
més de 10 milions de persones en qualsevol lloc del món. Els seus principals àmbits d'actuació són
l'Assistència Mecànica, Mèdica i Personal en Viatge, Servei d'Agència de Viatges, Servei de
Reparacions, Manteniment i Reformes de la Llar i la Formació de Conductors amb la Xarxa
d'autoescoles més important d'Espanya.
Com a entitat al servei de la societat, el RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i
respectuosa amb el medi ambient, i té una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes
relacionats amb la millora de la seguretat viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.
Ávoris Corporación Empresarial
Ávoris Corporación Empresarial és el nou grup turístic integrat verticalment, especialista en la
comercialització de viatges, oci i vacances, que neix de la fusió de les divisions de viatges dels grups
Barceló i Globalia. El seu equip humà està integrat per més de 6.000 professionals, més de 1.500
punts de venda directa i més de 40 marques que treballen des de cinc àrees, detallista, majorista,
companyia aèria, serveis receptius i capses regal per oferir al viatger una experiència única adaptada
als seus gustos i necessitats.

Per a més informació:

RACC: Premsa 93 495 50 29 raccmedia@racc.es saladepremsa.racc.cat
Ávoris Corporación Empresarial: Ricardo Fernández (+34) 639 682 336 r.fernandezc@avoristravel.com
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