Nota de Premsa
TÜV Rheinland, en el marc
de Fitur a Madrid, signa un
Acord de Col·laboració amb
l’empresa Turismo, Salud y
Bienestar, S.L. i el Clúster
Tourism and Health Spain,
S.L.
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11 de febrer de 2015, Madrid
El passat 28 de gener de 2015, en el marc del Fitur a Madrid, al Recinte “Màlaga, Costa del Sol”,
TÜV Rheinland, representat pel seu director general, Gonzalo de Castro i per la seva Bussiness
Stream Manager Sistemes, Isabel Torres (enmig a la foto), signen un Acord de Col·laboració
amb l’empresa Turismo, Salud y Bienestar, S.L. i el Clúster Tourism and Health Spain,
representats per José Esteban Navas i Mª Dolores Moreno.
L’entitat Tourism and Health Spain ha establert com el seu objecte social la promoció,
desenvolupament, intermediació i gestió de serveis i activitats de turisme, salut, benestar, així
com també serveis per a residències de persones grans o en situació de dependència.
La mercantil Tourism and Health Spain, en què concorren diferents empresaris organitzats a
forma de Clúster, és el resultat d’una aliança estratègica de les principals empreses dels sectors
sanitaris, turístic i de benestar de la Costa del Sol.
Turismo, Salud y Bienestar, S.L. funciona com a Oficina Tècnica del Clúster, constituint-se com la
unitat organitzativa essencial per desenvolupar el negoci del turisme de salut i benestar per al
grup empresarial Tourism and Health Spain.
TÜV Rheinland, és una entitat certificadora acreditada amb experiència en el sector i, en
concret, en auditories/avaluacions d’acord a les normes ISO i altres referencials del sector
turístic i sanitari, entre d’altres.
Turismo, Salud y Bienestar, S.L. i Tourism and Health Spain són titulars d’un referencial de
qualitat pioner en l’àmbit del turisme sanitari nacional i internacional, i en aquest Acord TÜV
Rheinland realitzarà sobre dues entitats les adaptacions necessàries pròpies per tal de convertir
aquest model en un model auditable, per posteriorment, un cop implementat el mateix en les
empreses clients, TÜV Rheinland després de les auditories corresponents, certifiqui dit
referencial.
Tourism and Health Spain és l’escenari empresarial idoni en el qual destacats agents del sector
del turisme sanitari participen activament en el disseny i creació de solucions que ells mateixos
necessiten en el context d’usos reals, conformant el Clúster, que possibilita de manera
permanent la seva innovació empresarial.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
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Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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