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Que é TUREXPO GALICIA?
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A prolongación do Ano Santo Xacobeo a 2022 será 
un valor engadido que se deixará notar nesta cita.

Os excelentes resultados da edición 2021, marcada 
pola situación sanitaria e a variación das súas datas 
habituais, e despois de non ter podido celebrarse en 
2020, consolidaron e reforzaron a feira de cara a unha 
edición 2022 que será espectacular.
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Datas

Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil do visitante

Horarios

Anual

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(cerca de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Entrada gratuíta Principalmente profesional 
os dous primeiros días

Público xeral
a fin de semana

Xoves o venres: 
de 10:00 a 20:00 horas

Fin de semana: 
de 10:00 a 21:00 horas

O Salón Turístico de Galicia, TUREXPO GALICIA, converterase un ano 
máis nun dos principais puntos de encontro do sector a nivel nacional e 
nunha insuperable proposta para revitalizar empresas e destinos.
Será un gran escaparate, no que o sector estará implicado para crear co-
laboracións e establecer contactos, promocionar a súa marca e reforzar 
o seu posicionamento, trasladar confianza e seguir animando aos viaxei-
ros e, como non, xerar negocio.

Un salón que se enmarca dentro da cita clave no calendario de todos os 
galegos, a FEIRA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALI-
CIA, unha proposta multisectorial fortemente vinculada con toda a cadea 
de valor do sector primario, da que o turismo tamén forma parte, camiña 
da man e establece extraordinarias sinerxias.
Ademais, o respaldo ano tras ano de miles e miles de visitantes garante 
o seu éxito.
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Onde se celebra?
TUREXPO GALICIA terá lugar na Feira Internacional de Galicia ABANCA, 
o maior parque de exposicións do noroeste peninsular.

O recinto está situado na localidade de Silleda, a un paso da súa cidade de 
referencia, Santiago de Compostela.

Conta cunhas magníficas infraestruturas: máis de 400.000 m² de super-
ficie, dos cales se destinan a exposición 35.000 m² cubertos (distribuídos 
en varios pavillóns) e 55.000 m² ao aire libre, ademais de 27.000 m² de 
zonas verdes.

Os seus pavillóns, o seu auditorio, as súas múltiples salas e os seus es-
pazos exteriores confírenlle unha gran versatilidade. A eles súmanse os 
seus amplos aparcadoiros, un ring verde, un lago artificial e mesmo un 
heliporto, o que lle permite adaptarse a todo tipo de eventos e necesi-
dades.

Dende Santiago de Compostela
á Feira Internacional de Galicia ABANCA

  EN COCHE PROPIO O ALQUILER DE UN TURISMO

  SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR

 LÍNEA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde la Estación de Autobuses.

Silleda e o seu recinto feiral,
a un paso de Santiago de Compostela
Unha cidade aberta e conectada ao mundo, Patrimo-
nio da Humanidade e destino turístico, coñecido in-
ternacionalmente polo seu Camiño, a súa cultura, a 
súa historia e a súa gastronomía.

COMO CHEGAR?
Directamente ao recinto:

 EN COCHE

Autoestrada AP-53. Saída km. 33

Vía Santiago de Compostela:

 EN TREN

Santiago de Compostela é un importante nó fe-
rroviario con conexións de alta velocidade coa 
maior parte de urbes galegas e coa cidade de 
Madrid, o que lle abre a posibilidade de conec-
tarse con infinidade de destinos.

 EN AVIÓN

Voos directos a Santiago de Compostela desde 
innumerables destinos nacionais e internacio-
nais.

 EN AUTOBÚS

Santiago de Compostela, como Capital e cen-
tro xeográfico da nosa Comunidade, dispón de 
múltiples conexións nacionais e internacionais 
diarias.

Nacionais
Madrid

Barcelona
Sevilla
Málaga

Valencia
Alacante

Illas Canarias
Illas Baleares

Bilbao
…

Internacionais
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélxica
Francia

Alemaña
Suíza
Malta

Irlanda
Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*

Santiago de Compostela  33 km.
Vigo  94 km.
A Coruña  108 km.
Oporto  256 km.
Oviedo  362 km.
Valladolid  416 km.
Lisboa  564 km.
Madrid  575 km.

Coordenadas GPS:
Latitude           42.704127 (42º 42’ 14.86” N) 
Lonxitude -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

DISTANCIAS A SILLEDA

* Esta información é meramente orientativa e está 
suxeita a posibles trocos e frecuentes actualizacións.

Milán

Santiago de 
Compostela

Lisboa

Dublín
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Queres acompañarnos 
como expositor?

Miles de visitantes queren coñecer o teu destino, produto ou servizo. 
¡Non o dubides e acompáñanos!

TUREXPO GALICIA será o escenario perfecto no que como cada ano terán cabida:
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Tódolos
tipos de turismo

Turismo termal Turismo de saúde

Turismo deportivo Turismo ecolóxico 

Turismo gastronómico

Turismo cultural 

Turismo MICE

Turismo de festivais

Enoturismo

Turismo relixioso

Turismo urbano

Parques temáticos

Turismo activo Turismo accesible

Turismo rural Turismo industrial

Turismo de natureza Turismo LGTB

Turismo náutico

Tódolos axentes 
destacados do sector

 » Embaixadas e Organismos Nacionais de Turismo 
 » Comunidades Autónomas 
 » Deputacións provinciais 
 » Entidades rexionais ou cámaras municipais 
 » Grupos de Dessenvolvemento Rural 
 » Asociacións profesionais e clusters
 » Outros colectivos e organismos

Entidades e organismos de promoción turística 

Casas rurais Centros de formación e 
institucións educativas

Maioristas, axencias de viaxe 
e touroperadores 

Entidades financeiras 
e aseguradoras 

Cadenas hoteleiras Empresas de aluguer 

Apartamentos turísticos 
e outros aloxamentos

Plataformas de 
servizos online

Empresas de transporte Prensa especializada 

Camping/Caravaning 
e equipamento

Consultoría e 
marketing especializado

Balnearios – SPA Equipamento e tecnoloxía 

 Empresas de 
servizos turísticos



Un gran número de operadores de turismo nacionais e internacionais buscan 
destinos, experiencias e servizos únicos como os que ti representas nun dos 
programas de encontros B2B máis recoñecidos a nivel nacional no sector tu-
rístico.
Un formato do que TUREXPO GALICIA foi precursor e que se converteu na 
“xoia da coroa” do certame, facilitando desde hai anos para as empresas e 
entidades participantes fantásticas relacións comerciais e exitosos negocios.
En 2019, celebráronse un total de 2.800 reunións con 47 operadores de turis-
mo de 11 países. En 2021, a pesar das importantes restricións na mobilida-
de internacional, axendáronse 1.900 reunións con 38 profesionais invitados 
procedentes de 11 países. E en 2022 será aínda unha aposta máis ambiciosa 
para tratar de crear o maior número de alianzas comerciais:
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Como ser expositor?

1 3

Envíanos o Boletín de Participación 
(disponible en www.turexpogalicia.es) 
perfectamente cumprimentado como 

mostra do teu interese en formar parte 
do noso Certame. 

Como paso final do proceso, 
enviarémosche un orzamento 

perfectamente detallado para que 
poidas aprobalo.

Unha vez recibido, confirmarémosche 
a recepción da túa reserva de espazo e 

farémosche chegar toda a documentación 
precisa para completar o proceso e 
coñecer tódalas túas necesidades:

Catálogo de Servizos Feirais disponibles 
Catálogo de Publicidade e Patrocinios 

Formulario de insercción gratuíta 
no Catálogo Oficial do Certame 

Normativa xeral 
Propostas de Ubicación

¡Optimiza a túa presenza na feira contratando algunha das opcións de publicidade e patrocinio que che ofrecemos!

2

Non o dubides e desfruta de tódalas ferramentas que TUREXPO pone á túa disposición!

Preséntate
e destaca

Vende e 
fai negocio

Promociónate e aumenta 
a túa visibilidade

Xera marca 
e soprende

Indaga  
e sondea

Diferénciate e
especialízate

Fai networking 
e relaciónate

Fórmate e
actualízate

Fideliza aos
teus clientes

TUREXPO GALICIA pon ao teu 
dispor de forma totalmente 
gratuíta diferentes espazos para 
que poidas dar a coñecer o teu 
produto, servizo ou destino, e 
así ter un papel destacado no 
certame. Miles de visitantes 
queren coñecer a túa historia.

Empresas e entidades atopan 
en TUREXPO o formato perfecto 
para comercializar directamente 
as súas ofertas, xerar negocio 
e conseguir convencidos 
embaixadores do seu destino, 
produto ou servizo.

Aproveita a espectacular 
cobertura mediática que terá a 
feira para organizar todo tipo 
de accións que reforcen a túa 
marca e lle dean notoriedade. 
Prensa especializada e bloggers 
turísticos estar a buscarte.

Atrlevete, xera marca e crea 
experiencias investindo na 
túa presenza no certame e 
realizando accións promocionais 
que impacten no público 
visitante e xeren recordo.

Achégache ao público e coñece 
a súa opinión de primeira man 
sobre o teu produto, servizo ou 
destino. O salón é un centro de 
investigación excelente.

Potencia todo aquilo que te 
fai único, e sácalle partido. 
A evolución nos gustos da 
sociedade e a globalización fai 
que existan nichos de mercado 
moi interesantes.

Enche a túa axenda de 
interesantes contactos para o 
teu negocio. Potenciais clientes 
e colaboradores agárdante.

A feira é unha plataforma 
fantástica para adquirir 
coñecementos, e un termómetro 
esencial de novidades e 
tendencias. Participa no 
noso completo programa de 
actividades.

Esta cita é unha oportunidade 
única para convidar aos teus 
clientes e estreitar relacións. 
Préstalles un trato diferencial e 
exclusivo e fidelizaralos.

Participa na 
súa BOLSA DE 

CONTRATACIÓN 
TURÍSTICA

>> Seleccionarase un importante número de operadores nacionais e interna-
cionais cun interese aínda maior para os participantes.
>> Incorporaranse máis países emerxentes como emisores de turismo para 
multiplicar as túas posibilidades de negocio.
>> Optimizaranse ao máximo as axendas de reunións en función das prefe-
rencias de ámbalas duas partes para garantir unha maior eficacia.

E se ademais promocionas produtos agroalimentarios do teu destino, non 
deixes escapar a oportunidade de participar nos ENCONTROS INTERNACIO-
NAIS DE COMPRADORES de SALIMAT ABANCA, o salón de alimentación que 
se celebra de forma paralela e que xera tantas e tan boas sinerxias.

¡Aproveita esta oferta 2x1!

Alemaña Bulgaria Brasil España EE.UU. Finlandia Irlanda Italia Portugal Reino 
Unido

Rusia Suecia Suiza Ucrania

Países convidados 2019-21:



Quen nos 
visitará?

Entre estes visitantes atopamos fundamentalmente clientes finais, 
procedentes na súa maioría da comunidade galega e de rexións limítrofes, e 
que son sen dúbida actores protagonistas no sector do turismo:

Entre este volume de público, e sobre todo os dous primeiros días de feira, 
tamén se esconden miles de profesionais do sector cos que poder forxar 
colaboracións e explorar sinerxias:
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Eco-familias con paixón por eses 
destinos naturais

E moito máis…

Familias, parellas e amigos 
buscando novos destinos de 

proximidade

Compañeiros de viaxes que buscan 
coñecer novos lugares e culturas

Avezados viaxeiros buscando 
novos e exóticos lugares

Bos amigos con ganas de 
pasarlo ben e soltar moita 

adrenalina

Incansables familias con niños 
buscando aventuras y diversión

Románticas parellas con 
ganas de descubrir espazos 

de relax e descanso

Amantes da gastronomía 
encantados de coñecer novos 

destinos e mesas

Experimentados viaxeiros 
buscando propostas únicas 

e diferentes

Medios 
especializados e 

bloggers turísticos 

Touroperadores nacionais e 
internacionais

Responsables de establecementos 
hoteleiros e outros aloxamentos

Empresas de servizos 
turísticos

Responsables de empresas de 
transporte

Responsables 
de entidades e 

organismos públicos 

Asociacións e outros 
colectivos

Axencias
de viaxe 

En 2019 un total de 128.066 persoas visitaron a feira ABANCA Semana Verde e os seus certames paralelos, como TUREXPO GALICIA, e en 2021, nunha 
cita marcada pola pandemia e o cambio de datas, foron 57.000 os visitantes. Unhas cifras que consolidan a este salón turístico como unha plataforma de 
promoción inigualable.

¡Acceso gratuíto!

Cifras 
2019 visitantes

128.066

Cifras 2021 visitantes
57.000
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Que encontrará o visitante en TUREXPO GALICIA?

FESTUR 2022
TUREXPO GALICIA acollerá un ano máis, co apoio da Axencia Turismo de 
Galicia, a Feira de Festas de Interese Turístico FESTUR, que cumpre nesta 
cita a súa 8ª edición e que mostrará aos visitantes o atractivo das festas 
galegas distinguidas con este recoñecemento. Degustacións, represen-
tacións e exhibicións mostrarán as particularidades de cada unha destas 
festas.

II XORNADAS DE TURISMO IBÉRICO (2 e 3 de xuño de 2022)
Despois da exitosa celebración da súa primeira edición en Luso (Portu-
gal), TUREXPO GALICIA acollerá con orgullo a segunda cita dun foro im-
prescindible onde prestixiosos técnicos, recoñecidos empresarios e im-
portantes representantes institucionais de España e Portugal analizarán 
e debaterán sobre a actualidade e futuro do turismo na península.
Unha proposta que achegará un gran valor engadido ao certame coa pre-
senza de numerosos profesionais e axentes destacados do sector.

GASTRONOMÍA E TURISMO
Unha simbiose perfecta que moitos dos des-
tinos presentes en feira encargaranse de lem-
bralo a través dun variado programa de sesións 
de cociña en directo, presentacións, catas, de-
gustacións…

UNHA EXPOSICIÓN ÚNICA
A promoción de innumerables destinos turísti-
cos nacionais e internacionais e a ampla gama 
de produtos e servizos destinados aos viaxei-
ros serán o fío condutor dun salón que non para 
de crecer.

ACTIVIDADE NOS STANDS
Os stands competirán de novo por captar a 
atención do público e dos profesionais con pro-
postas cada ano máis innovadoras, tratando de 
que experimenten e sintan por un momento 
todo o que o seu destino ofrece.

FORMACIÓN
O certame é o marco ideal para coñecer de 
primeira man as tendencias e innovacións no 
sector. A través de xornadas técnicas profun-
darase nos seus principais retos.

ÁREA DE DEGUSTACIÓNS
Un espazo destacado na feira ao dispor dos ex-
positores no que achegarán a súa gastronomía 
ao público.

ENCONTRO DE BLOGGERS
Unha cita consolidada no calendario que reuni-
rá a un bo número de especialistas do sector 
dixital, en busca de coñecer novos destinos, 
propostas e produtos.

E todo o que a feira ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a maiores:
... e moito lecer e diversión:

Actividades ecuestres

Actividades caninas

Espectáculos de motor

Música

Deporte

Actividades infantís

E moito máis!

Alimentación

Agricultura

Gandería

Natureza

Área comecial



Elena Vázquez Conde  
 629 835 877  
 elenavazquez@feiragalicia.com 

Sonia Díaz Pena  
 604 050 442 
 soniadiaz@feiragalicia.com

Xestión comercial, contratación de 
servizos e publicidade/patrocinios

Xestión e coordinación
de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 

Prensa e medios

Silvia Regal López
 669 840 532
 silviaregal@feiragalicia.com 

Catálogo e atención
ao visitante

Javier López Cardigonde
 669 840 535
 javierlopez@feiragalicia.com 

Pepa Fuentes López
 673 798 308
 pepafuentes@feiragalicia.com 

Información xeral

 986 577 000
 turexpo@feiragalicia.com

CONTACTA CON NÓS
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