


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 2017: > 350 vaixells

Moviment anual de > 1.495.000 turistes a la 
destinació de Barcelona

Proveïdor oficial de l’transport de l’esdeveniment 
gestionat per Bnetword des del 2012 fins a l’actualitat

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

Creuers atesos: > 350 escales / any.

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.



Transport d’empresa

Servei integral de gestió de transport corporatiu amb la tecnologia més 
avançada en l’optimització de rutes.

Propostes de valor - Avantatges

Comoditat i seguretat per als passatgers

Digitalització completa 
de el servei de transport per garantir la 

màxima traçabilitat

Optimització de costos 
mitjançant l’anàlisi continu de les 

necessitats de mobilitat de l’empresa

Gestió diària
 de l’operació i resolució d’incidències

Informació Online 
i en temps real de la ruta. Seguiment de 

el vehicle i sistema de notificacions

Protocols de neteja 
estrictes entre cada trajecte

Wifi 
Wifi a bord

Control d’embarcament 
amb codi QR o NFC

Reducció de l’impacte ambiental i 
major sostenibilitat.

Reducció efectiva d’emissions de CO2 en 
comparació amb els desplaçaments en 

cotxe privat que substitueix.

Especialització
Professionalitat

Coneixement del mercat



MILLORA CONTINUA

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

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.

Especialització
Professionalitat

Coneixement del mercat

INNOVACIÓ SEGURETAT

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.

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



Apostem per una utilització racional dels recursos, la mi-
llora 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 
d’acord amb la normativa europea i que nosaltres ja por-
tem incorporant des del 2014.
També les nostres oficines centrals corporatives estan en 
un edifici sostenible, on la lluminositat exterior provoca un 
estalvi d’energia important. 
Tot plegat dona la confiança suficient perquè operadors 
turístics i organitzadors de congressos que tenen com a 
finalitat la sostenibilitat, ens continuïn contractant.

Respecte per el medi ambient.

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

Especialització
Professionalitat

Coneixement del mercat

Evitem situacions de risc per a garantir la seguretat. Consumim 
productes de proximitat. Potenciem la innovació tecnològica. Mi-
nimitzem, en la mesura del possible, l’impacte ambiental. Afa-
vorim la sostenibilitat. Adoptem una conducta responsable de 
protecció dels ecosistemes. Fomentem la formació. Compartim i 
fomentem la cultura. Respectem la diversitat. Fomentem el treball 
just. Oferim informació veraç i transparent. Fomentem l’intercanvi 

d’experiències.

Biosphere per al transport és una certificació de sostenibilitat tu-
rística dissenyada per a entitats dedicades a la prestació de serveis 
relacionats amb el transport de turistes.

Aquesta certificació garanteix que l’entitat certificada dugui a ter-
me nous models turístics no agressius, satisfent les necessitats 
actuals dels seus clients i usuaris sense comprometre a les gene-
racions futures.



Clients de referència

Serveis turístics

Congressos i esdeveniments

Transport escolar i d’empresa



Innovació i tecnificació

Plataforma de reserva Online Control Operatiu
APP Conductor / APP usuari - client

Monitorització del servei
 Comunicació bilateral constant amb el conductor

Seguiment del servei i 
posicionament del vehicle

El posicionament GPS estarà disponible 30 
minuts abans de l’hora d’inici de l’servei i es 

desactivarà a la finalització de l’servei.

Sistemes S.A.E. de Gestió 
Integral de l’Transport.
Aquest complet ERP, denominat 
ZDBus, permet el control total 
dels serveis des de les distitas 
bases operatives.

• Seguiment GPS dels vehicles

• Validació inici i final dels serveis pel conductor via AppConductores.

• Registre de les parades amb inici i final de cadascuna d’elles.

• Registre i resolució Online d’incidències.

• Comunicació immediata de restriccions i incidències de el trànsit.

• Monitorització de l’planing de serveis en el website per a l’accés de clients.



Innovació i tecnificació

 Tarifes i Reserves
Creació i gestió de pressupostos i contractes.

Centre d’Operacions
 Acceptació de pressupostos. Consultar i 

visualitzar els serveis contractats.

Gestió de Cartera i Facturacion
Pagament de factures. Consulta de l’estat de 

comptes. Informes estadístics.

 Suggeriments
 Propostes de millora i gestió d’incidències.

Planificació de trànsit
 Seguiment dels serveis en curs. Detalls de vehicle i 

conductor assignats. Visualització dels serveis previstos 
fins als propers 7 dies.

Accés B2C gestió multimèdia.
Gestió integral i personalitzada a través de l’Àrea Clients al web.



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

ha millorat l’aerodinàmica un 20%, el que 
contribueix notablement en la rendibilitat del 
vehicle al reduir el consum i les despeses de 
manteniment.

Els nous vehicles que Avant Grup ha incor-
porat del model MAN Lion’s Coach, son 
encara mes segurs que el que la seva prò-
pia aparença vol demostrar. L’estètica del 
vehicle emana potencia i eficiència.

Aquest es un autocar sòlid i en  el que re-
alment es pot confiar. D’una alta eficiència, 
que estalvia en combustible, i que es basa 
en un concepte actual de conducció sos-
tenible.

MAN ha desenvolupat aquest vehicle tenint 
en compte els desafiaments diaris a que 
s’enfronten. Cada detall del MAN Lion’s 
Coach s’enfoca a la eficiència en la con-
ducció i a la comoditat del passatgers.

Encara més espai i comoditat per evocar 
les emocions de viatjar en autocar.

Model MAN Lion’s Coach

La companyia MAN va decidir evolucionar 
el seu model Lion’s Coach després d’apa-
rèixer la nova directiva de seguretat europea 
ECE R66 que millorava la seguretat dels au-
tocars en el cas de bolcada.

El nou Lion’s Coach ofereix actualment una 
major rigidesa de la seva estructura, dispo-
sa de nombrosos sistemes d’assistència i 



La nostra flota
Nous vehicles

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



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 4 - Euro 5.

La nostra flota
Nous vehicles



La nostra flota
Nous vehicles

El Tourliner també destaca per la seva com-
binació exitosa entre dinàmica i disseny, 
equipat amb sofisticada tecnologia i un 
vehicle de grans prestacions i que acon-
segueix una economia notable al consumir 
un 10% menys de combustible que altres 
models. Les despeses de manteniment i re-
paració també s’han aconseguit reduir en 
aquest model.

NEOPLAN Tourliner
Tecnologia i comoditat al nivell més alt.

El nou Tourliner ja es impressionant des del 
primer cop de vista. Es el nou membre de 
la família NEOPLAN i ofereix un excepcional 
nivell de comoditat en viatge, així com una 
elevada eficiència en comoditat i seguretat.
Aquest model s’ha creat amb un elegant 
disseny avantguardista, materials de gran 
qualitat i un nou concepte d’il·luminació 
particularment harmoniós. Des del primer 
moment que  s’accedeix al vehicle la sen-
sació de benestar es impressionant.



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

• Estructura d’alta seguretat de protecció i anti-
bloqueig.

• Farmaciola de primers auxilis.
• Cinturons de seguretat en 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 a el sistema de gestió.

• ESP.- és un sistema actiu que augmenta la 
seguretat de conducció i l’estabilitat.

• ABS.- Sistema antibloqueig de frens.
• ASR.- Sistema de control de tracció.
• AEBS.- Sistema de radar per detectar vehicles 

en circulació per davant o detinguts.
• ECAS.- Suspensió pneumàtica controlada 

electrònicament.
• ACC.- Control de creuer adaptatiu que amplia 

les funcions del sistema de control automàtic de 
la velocitat.

• LDW.- Avís de sortida involuntària de carril.
• EBD.- Repartiment electrònic de frenada.
• TILTtest.- Proves d’inclinació. Assaigs 

d’estabilitat a la bolcada

EQUIPAMENT - CONFORTSEGURETAT PASIVASEGURETAT ACTIVA
• Unificació en la marca de bastidor (Volvo - 

Mercedes - Iveco).

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

• Vehicles especialment adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda.

• Aïllament tèrmic i acústic en panells 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
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.



Experiència
2019

• SAP FKOM International Convention, celebrat a Barcelona, durant el mes de gener. Gestionada a través de BNetwork, amb una assistència de més de 7.900 
delegats.

• Proveïdor oficial de transport per el Mobile World Congress - MWC. Gestió total del transport i del personal addicional de suport a Fira Barcelona. Servei de cobertura 
per a les necessitats de mobilitat de l’esdeveniment, amb una assistència de més de 109.000 delegats registrada en la darrera edició 2019. 

• Convenció anual de la multinacional  de software i aplicacions informàtiques NUTANIX que es va celebrar a Barcelona al mes de març, amb un moviment diari de 22 
autocars.

• Organització del transport per als delegats i assistents a la Convenció de l’empresa tèxtil d’equipaments esportius HELLY HANSEN, que es va portar a Barcelona al 
mes d’abril.

• Proveïdor oficial de transport per a la presentació a tots els mercats internacionals del nou camió MERCEDES ACTROS que va realitzar l’empresa fabricant Daimler 
– Benz entre Abril i Juliol 2019 que varen traslladar a Barcelona als delegats de totes les seves delegacions i concessionaris d’arreu del món.

• Gestió de transport per a delegats i assistents  en els diferents esdeveniments que es varen portar a terme a Barcelona durant el mes de maig per a empreses i marques 
com DANONE – HP – LINUX. 

• Gestió del transport per a tots els treballadors, col·laboradors i familiars en el 25è aniversari de MEDIAPRO celebrat al recinte de Port Aventura el cap de setmana del 
14-16 de juny, amb una participació de més de 9.000 assistents.

• Organització de transport i necessitats de mobilitat per el trasllat de delegats, clients i assistents de les diferents empreses expositores a la fira ITMA de maquinaria tèxtil. 
Un esdeveniment organitzat a Fira de Barcelona que va superar els 120 mil assistents en representació de 147 països, portat a terme del 20 al 26 de juny.

• Gestió del transport per a trasllats dels turistes de creuer. Excursions i servei de transport a l’aeroport i hotels per a les diferents companyies navieres que tenen base al 
Port de Barcelona durant la temporada anual de creuers.

• Gestió i organització del transport per a la delegació que acompanyava a l’equip femení de futbol durant els Campionats del Mon de Futbol Femení celebrats a França. 
La delegació americana estava destinada a París i Lió. Transport per al personal de premsa, delegats i acompanyants convidats per la federació americana de futbol i 
familiars i amis de les jugadores de la selecció americana. 

• Gestió conjunta, amb Empresa Plana, del transport per els diferents esportistes i delegacions als campionats dels World Roller Games, el més gran esdeveniment 
mundial que agrupa els campionats del món de totes les disciplines de roller sports.

• Gestió i organització de transport per a diferents congressos i convencions del sector mèdic i farmacèutic organitzats a Barcelona per a Boston Scientific - EASD 
Congress - ESMO Congress - Bayer Thrombosis Convention. Gestió de les necessitats de mobilitat per a delegats i assistents a cada un dels esdeveniments.

• Servei de transport oficial per als delegats que varen assistir al Symposium Internacional Gartner / ITxpo 2019 del mes de novembre, celebrat a Barcelona.
• Servei de transport oficial gestionat a través de Pacífic World pel trasllat d’expositors, visitants i delegats assistents a la fira IBTM WORLD a la que s’acrediten més de 

15.000 professionals del sector del turisme de negocis.



Experiència
2018

• SAP FKOM International Convention, celebrat a Barcelona, durant el mes de gener, amb una assistència de més de 8.700 delegats.
• Proveïdor oficial de transport per el Mobile World Congress - MWC. Gestió total del transport i del personal addicional de suport a Fira Barcelona. Servei per 

a les necessitats de mobilitat de l’esdeveniment, amb una assistència de més de 105.000 delegats registrada en el darrer esdeveniment del 2018. 
• Transport per a les excursions i trasllat als partits dels 34 equips que vàren participar al Torneig Globasket - Costa Brava Cup ‘18.
• Servei de transport. Proveïdor oficial per atletes i equips participants a les jornades de Classificació del  Mundial de Piragüisme YOG-Jocs Olímpics Juvenils 

2018- celebrades al Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels.
• Organització del transport per als delegats i assistents a la 28ena. Reunió Europea sobre  la Hipertensió  i  Protecció Cardiovascular celebrada a 

Barcelona al mes de juny. Transporte privat per a les diferents empreses farmacèutiques que participen a l’esdeveniment.  
• Proveïdor oficial de transport per als diferents equips participants al Grand Master Hockey World Club, d’hoquei sobre gespa, organitzat a Catalunya per la WGMA.
• Convenció Style Masters Revlon Barcelona ‘18 Event. Servei de transport per els 4500 delegats assistents de tot Europa.  
• Gestió del transport per a delegats i empreses que participen a la 4ª Conferencia anual de Veeva dedicada a transformar la gestió del contingut regulat per 

a la biotecnologia i farmàcia, celebrat a Barcelona durant el mes de juny. 
• Organització de transport i necessitats de mobilitat per traslladar les diferents delegacions, concessionaris i equips de vendes en la presentació del nou Seat 

Tarraco, portada a terme a Tarragona. L’esdeveniment va comptar amb la presència dels representants de tota la xarxa de concessionaris Seat de tot el món.  
• Gestió del transport per a trasllats dels turistes de creuer. Excursions i servei de transport a l’aeroport i hotels per a les diferents companyies navieres que tenen 

base al Port de Barcelona. 
• Gestió i organització del transport pel trasllat de delegats i assistents de tot el mon que participaren al Seminari de Lideratge AMWAY 2018 a Barcelona.
• Organització del servei de transport per carretera per a la substitució del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – FFCC. El servei va quedar 

interromput durant sis dies pels treballs de  manipulació realitzats a l’estructura en la línia Hospitalet-Cornella-Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
• Servei de transport oficial per als delegats que varen assistir al Symposium Internacional Gartner / ITxpo 2018
• Gestió de transport per trasllat a l’aeroport, hotels i a les instal·lacions de la Fira de Barcelona dels més de  4500 delegats que varen participar al  SAP CX 

Live-TechEd de Barcelona. 



Experiència
2017

• Convenció SAP Programació Integral del mes de gener a Barcelona, amb una assistència de gairebé 8.000 delegats.
• Proveïdor oficial per a l’organització del transport de la Fira MWC de Telefonia Mòbil. Gestió Logística Integral per a l’esdeveniment amb una 

assistència superior als 101.000 delegats.
• Trasllat dels delegats assistents al Congrés de Cardiologia ESC2017 celebrat a Barcelona. Transport privat per a les diferents empreses farmacèutiques 

que van participar en l’esdeveniment.
• Organització del transport de la Jamborinada. Trobada de Minyons i Escoltes de Catalunya, en què van participar més de 13.000 asistentes en la 

concentració de Tàrrega (Lleida) del mes d’abril.
• Incentius per NIKE dels mesos d’octubre i novembre. Transportista oficial dels delegats per a la presentació dels nous articles NIKE per a la temporada 

que ve.
• Convenció anual Essendant, corporació de subministraments industrials, celebrada a Barcelona amb la participació de les diferents delegacions europees.
• Organització de les necessitats de transport per a les convencions, incentius i seminaris del Grup de perfums Puig a Barcelona.
• Presentació gamma de vehicles 2017 de la companyia automobilística BMW, realitzada a Barcelona,   amb un moviment de 40 autocars gestionats 

directament per l’esdeveniment.
• Organització del transport per a trasllats i excursions dels turistes de creuer de les diferents companyies navilieres que atraquen al port de Barcelona.
• Convenció anual “LA FOURCHETTE” celebrada al Centre de Convencions de Port Aventura, amb la participació i assistència del personal de les 

diferents delegacions europees.
• Proveïdor de transport per a les activitats d’estiu realitzades per la Federació Catalana de bàsquet - FCBQ.
• Convenció anual de productes de perfumeria, de l’empresa KAO, realitzada a Barcelona. Trasllats i desplaçaments per assistir als Seminaris, Desfilades 

i Presentacions de Productes.
• Proveïdor de transport per a la UEG Week a Barcelona,   amb més de 13.000 assistents



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

OFICINA CENTRAL: Avda. de Marina, 1. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono:  (+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/
YouTube:  www.youtube/user/AvantGrup/
Linkedin:   https://es.linkedin.com/company/avant-grup

ALTRES BASES:
Barcelona 1 Mare de Deu de Núria, 9. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Barcelona 2 Carrer Tramuntana, 8. 08213 Polinyà (Barcelona)
Costa Dorada Avinguda del Sol, 21. 43850 Cambrils (Tarragona)
Costa Brava Avinguda Vila de Blanes, 161, 1r 4a. 17310 Lloret de Mar (Girona)




