
PER QUÈ OSONA?

SUMA’T A 
OSONA EVENTS

Una proposta de:

Espais autèntics que respiren història 
i puresa per tots cantons. Envoltant la 
ciutat per excel·lència de fires i mercats, 
Vic, hi trobem el riu Ter, muntanyes 
majestuoses com el Collsacabra 
o Savassona i parcs protegits com 
el Montseny. 

Si ja es menja bé a Catalunya, imagineu-vos 
a la Catalunya Autèntica. Bressol de la cuina 
catalana més tradicional al mateix temps 
que un espai d’ebullició de nous xefs 
atrevits i trencadors. La millor selecció de 
carn i l’amor pels productes de la terra.

Situada prop de Barcelona, Girona, 
Pirineus i Costa Brava, en un ambient 
rural, tranquil i relaxat. Osona compta 
amb una diversitat d’espais ideals per  
acollir turisme MICE.

1. NATURA 2. GASTRONOMIA 3. LOCALITZACIÓ

Dels paisatges, del comerç, dels pobles 
i ciutats, dels espais i sobretot, de les 
persones. Sentiràs l’energia de la 
Catalunya autèntica; com vibra, 
com respira.

El creixement exponencial de la comarca 
mai ha anat en detriment a la lluita per 
la preservació dels seus béns naturals, 
es defensa un turisme sostenible i la cura 
del patrimoni històric.

Una comarca reconeguda professional-
ment pel valor de la seva indústria, per la 
multitud d’empreses potents i pel 
compromís de la seva gent en tot allò 
que empren.

4. AUTENTICITAT 5. HISTÒRIA 6. LA FEINA BEN FETA

SOM DIFERENTS 
COM TU

Gaudeix la Catalunya autèntica a través 
d’esdeveniments corporatius fets a mida. 

Mostra la teva autenticitat, 
en un entorn, també, autèntic.

Benvinguts al nou HUB de 
professionals en reunions 

d'empresa, esdeveniments 
i celebracions a Osona.

1- Allotjament, espai, organitzador 
o proveïdor d'esdeveniments

2- Empreses d'activitats o incentius. 



ORGANITZA EL TEU 
ESDEVENIMENT IDEAL

COM FUNCIONA 
OSONA EVENTS?

CONTACTE

Ens envies 
la teva sol·licitud 

a OSONA EVENTS

T’enviem una 
proposta feta 

a mida

Ens confirmes 
la proposta

Es celebra el teu 
esdeveniment

T’enviem un 
formulari de 
satisfacció

SERVEIS

www.osonaturisme.cat/osona-events

Catàleg d’espais
Accedeix al nostre complet 

catàleg d’espais i descobreix 
el que més s’adapti a les 

teves necessitats.

Assessorament per 
esdeveniments

Sovint, sabem que volem fer un 
esdeveniment, però no coneixem el tipus 
de format, localització o missió d'aquest. 
Nosaltres t'assessorem i t'acompanyem 

perquè aconsegueixis el tipus 
d'esdeveniment que necessites.

Producció 
d’esdeveniments

Necessites suport en la producció 
tècnica de l’esdeveniment? 

Et facilitem la feina i ens encarreguem 
que quan arribis estigui tot llest per 

gaudir del teu esdeveniment.

Vincle amb 
proveïdors

Si ja tens molt clares les teves 
necessitats i només necessites 

que et contactem directament amb 
un proveïdor de serveis concret, 
OSONA EVENTS et facilitarà el 

contacte directe amb el proveïdor.

Formació per 
empreses / entitats
Cada vegada més, les empreses

demanden activitats de team-building, 
formacions externes i altres activitats 
que afavoreixen el benestar dels seus 

treballadors. Fes-ho amb nosaltres! 

Catàleg de proveïdors
Càterings, producció tècnica, lloguer 

de material per esdeveniments
 i dinamitzadors. Et presentem 
la nostra xarxa de proveïdors.

OsonaTurisme

info@osonaturisme.cat

+34 667 85 73 03 osona.turisme.7

OsonaTurisme@osonaturisme


