Bem-vindo a Madrid
A nova edição da Feira internacional de Turismo, mais conhecida como FITUR,
decorrerá de 18 a 23 de janeiro de 2023 (de 18 a 20 de janeiro para os profissionais do
setor) no recinto de exposições IFEMA MADRID. Um evento que se desenrolará ao longo
de cinco dias, que acolherá no mesmo espaço os profissionais do turismo interessados
em conhecer as últimas tendências do setor, além do público em geral que queira
conhecer os novos destinos oferecidos, que poderá visitar a feira durante o fim de
semana. Em 2022 o lema da feira foi "Abraçamos o mundo, somos turismo" e o país
convidado foi a República Dominicana.
A edição de 2022 superou todas as expetativas, com um total de 111 193 assistentes, incluindo 81
193 profissionais de 127 países nas jornadas dedicadas aos profissionais e 30 000 visitantes nos
dias de abertura ao público – aos quais se somaram os participantes na convocatória digital
através da plataforma LIVEConnect.
A feira contou com a participação de 600 expositores titulares e representantes oficiais de
70 países (com a presença de Ministros do Turismo de 21 países). Estima-se que o impacto de
FITUR na economia madrilena foi superior a 150 milhões de euros, confirmando assim a sua
posição como a segunda feira de turismo mais importante a nível mundial.
Além da grande oferta de conteúdos apresentada nos 8 pavilhões da FITUR pelas diferentes
empresas, países e destinos, FITUR acolheu centenas de atividades, foros de debate e
apresentações, além das diferentes propostas para dinamizar o mercado nas secções
monográficas FITURTECHY, FITUR KNOW HOW & EXPORT, FITUR MICE, FITUR SCREEN,
FITUR LGBT+, FITUR TALENT, FITUR WOMAN e FITUR LINGUA, do espaço TRAVEL
TECHNOLOGY, do Observatório de sustentabilidade FITUR NEXT, e da estreia da secção
FITUR CRUISES.
FITUR foi também o cenário de apresentação às empresas e aos profissionais do setor turístico de
HELIXA Experience Center, resultado do trabalho do centro de inovação IFEMA MADRID,
destinado a impulsar a aplicação das tecnologias de vanguarda à atividade de feiras e exposições.
HELIXA Experience Center é uma plataforma de conhecimento e inovação colaborativa,
concebida para inspirar e apoiar o tecido empresarial na sua transformação e evolução em direção
aos novos modelos de atividade e de negócio proporcionados pelos mundos virtuais ou

metaversos.
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