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Per sectors, el de maquinària i accessoris d’envàs i embalatge serà el més representat, seguit del de 
matèries primeres i materials d’envàs i embalatge i del d’equips d’etiquetatge, codificació i marcatge. 
També s’hi aprecia un creixement del sector de logística i manipulació, així com de PLV. La participació 
forana supera el 26% del total d’expositors, trobant-s’hi empreses de 23 països. 
 
Obrint mercats exteriors 
La forta aposta per la internacionalització d’Hispack passa també per proporcionar oportunitats 
d’exportació a les empreses expositores i atraure compradors i prescriptors de mercats exteriors, 
principalment d’Europa, de l’àrea mediterrània i Llatinoamèrica. Així, juntament amb la fira de tecnologia 
alimentària Bta. –amb la qual coincideix en dates i recinte i amb la qual comparteix importants sinèrgies–, 
Hispack promourà trobades empresarials, espais de networking, i agendes d’entrevistes amb compradors 
internacionals en la fira. A través de missions comercials inverses, rondes de negocis, programa de 
“HostedBuyers”, un brokerage event, així com accions de promoció directa a més de 20 països objectiu, 
es pretén atraure més de 3.500 professionals estrangers, un 15% més que el 2012. En la seva previsió 
global de visitants, Hispack conjuntament amb Bta preveu apropar-se als 35.000. 
 
Noves àrees i continguts 
Enguany Hispack s’ha proposat ampliar els perfils professionals dels seus visitants. “A més, dels 
responsables de packaging, operacions, logística, manteniment, R+D o producció, és a dir, el personal 
tècnic, que tradicionalment acut a la fira, volem que vingui la gent de màrqueting i de publicitat, 
responsables de desenvolupament de negoci, els departaments d’aprovisionaments, els dissenyadors, el 
món de la distribució i  el retail, empreses d’e-commerce…”, enumera el director d’Hispack, Xavier 
Pascual, qui es mostra convençut que el saló “els sorprendrà per la seva oferta, continguts i possibilitats 
de networking amb altres professionals”. 

Per això, Hispack 2015 ha creat quatre àrees específiques: Trend Pack; Premium Pack; RetailArea i 
Pack&LogisticCorner. En aquests espais hi haurà zona d’exposició comercial, córners de presentacions 
als quals hi participaran més de 200 ponents i àrees per fomentar el networking entre professionals i 
experts. Es parlarà del més nou en packaging des de la innovació, els productes de gamma mitjana-alta 
per al sector gourmet, begudes i cosmètica, el màrqueting i retail i la logística. 

El saló acull també esdeveniments organitzats per empreses i entitats. En aquest sentit, el Packaging 
Cluster ha impulsat una jornada sobre electrònica impresa per al sector de l’envàs i embalatge i la 
Asociación Española de Latas de Bebidas, una altra sessió sobre els reptes i oportunitats per a l’envàs 
metàl·lic en el marc de la sostenibilitat. Per altra banda, tindrà lloc el Fòrum Trade Màrqueting que 
organitza IpMark. 

Com a complement, Hispack estrena un servei d’assessorament en finançament especialment pensat per 
a les empreses visitants. Consultors de PIMEC -la patronal de la petita i mitjana empresa i els autònoms 
de Catalunya- atendran de forma personalitzada les consultes dels visitants i els ajudaran a escollir les 
millors opcions de finançament del mercat a mida de cada cas. 

Igualment, en l’àmbit d’Hispack tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels Premis Líderpack, els més 
importants guardons d’envàs, embalatge i PLV del nostre país. També s’hi presentarà l’actualització del 
Baròmetre Hispack, un estudi que analitza les tendències que marcaran els propers tres anys, basant-se  
en les opinions de 1.500 representants de l’oferta i la demanda de packaging.  

Un sector que ha resistit bé la crisis 
La industria del packaging a Espanya és un sector transversal que engloba el procés d’activitats que 
donen lloc a un producte envasat (des de fabricants de matèries primeres i materials; de envasos i 
embalatges, de maquinària de procés i envasat, equips perifèrics i final de línia fins l’usuari final. El 
conformen 1.927 empreses que donen feina a  61.467 treballadors. El volum de facturació va superar el 
2013 els 18.000 milions d’euros, un 6,7% que el 2010, data del darrer informe sectorial realitzat per 
Hispack.  

Barcelona, abril de 2015 
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- Logística, manipulació, emmagatzematge i distribució 
- Empresas de consultoria, enginyeria i serveis afins 
- Medi ambient, recuperació, tractament, valoració i reciclatge 
 
Àrees 
- Trend Pack Area 
- Premium Pack 
- Pack & Logistic Corner 
- Retail Area 
 
Altres activitats 
- Lliurament dels Premis Liderpack 2014 
- Espai d’Assessorament en finançament  
- Trobades de negocis amb compradors internacionals 
- Presentació Baròmetre Hispack 2015 
 
Organitza 
Fira de Barcelona 
 
Col·labora 
Graphispack Asociación 
 
President 
Javier Riera-Marsá 
 
Director 
Xavier Pascual 
 
Contacte amb premsa 
Maria Dolors Herranz 
Tel. 93 233 25 41 
mdherranz@firabarcelona.com 
 
Web 
www.hispack.com 
 
Xarxes socials 
@Hispackbcn 
https://www.linkedin.com/in/hispack 
https://www.facebook.com/Hispack 
http://www.pinterest.com/Hispack 
https://www.youtube.com/user/Hispack 
 
Fotografies 
http://www.hispack.com/es/images 
http://premsa.firabarcelona.com (Carpeta salons – carpeta Hispack) 
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Tots dos salons identifiquen compradors clau d'Europa, països Mediterranis i Llatinoamèrica 

Hispack & Bta obren mercats internacionals al 
packaging i les tecnologies per a l'alimentació 

En la seva tercera edició conjunta, Hispack & Bta posen el focus en la 
internacionalització. Enguany, els dos salons han doblat esforços i 
recursos per tal d´atreure un major nombre de compradors estrangers, 
oferint a les 1.250 empreses participants -el 35% d'elles 
internacionals- la possibilitat d'establir contactes comercials amb 
professionals de diferents països que puguin donar origen a noves 
exportacions. 

Del 21 al 24 d'abril, Hispack & Bta seran un enorme centre de negoci, 
coneixement i networking per a les indústries del packaging i de les 
tecnologies per a l'alimentació, que comparteixen importants sinergies. 
Les dues fires esperen atreure prop de 35.000 visitants, un 10% d'ells 
procedent de fora d'Espanya. 

El pla comú d'internacionalització d'Hispack & Bta busca compradors, 
distribuïdors i importadors de maquinària principalment en mercats 
europeus, Llatinoamèrica i l'àrea mediterrània, així com en països en 
creixement d'Àsia o Àfrica que poden suposar noves oportunitats per al 
packaging i la tecnologia espanyola per a la indústria alimentària. Les 
diverses accions de promoció directa han estat implementades per Amec i 
les delegacions exteriors de Fira de Barcelona. En total, més de 20 països 
en el punt de mira: Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Mèxic, Brasil, Xile, 
Colòmbia, Veneçuela, Perú, Argentina, el Marroc, Algèria, Tunísia, Turquia, 
Egipte, Xina, Índia, Angola , Ghana, Malàisia i els països del Golf (Aràbia 
Saudita, Emirats Àrabs Units, Kuwait, Oman i l'Iran). 

Més de 1.000 reunions de negoci 
Aquest any, Hispack & Bta preveuen superar el miler de reunions de 
negoci entre expositors i professionals de 35 països que tindran lloc a 
l'International Business Center (IBC), ubicat al Pavelló 4 del recinte de Gran 
Via. 
 
Per això, a més de les campanyes generals de captació de visitants 
estrangers que s'estan duent a terme en els països seleccionats, Hispack 
& Bta convidaran, a través del programa de "Hosted Buyers", a uns 70 
executius internacionals amb projectes de compra d´equipament, 
maquinària o tecnologia per a la indústria alimentària, de procés, 
etiquetatge o packaging, així com materials o elements d'envàs i 
embalatge. Aquests compradors vindran amb entrevistes tancades, per 
part de l'organització, amb empreses expositores. 
 

  

Del 21 al 24 de abril de 2015 
www.hispack.com/ www.bta-bcn.com 
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De la mateixa manera, en el marc dels salons s'organitzaran missions comercials inverses amb 
delegacions procedents de l'Índia, Malàisia, Ghana, Angola i els països del Golf per a propiciar reunions 
de negoci. 
 

Paral·lelament, més de 160 empreses internacionals participaran en diversos esdeveniments que 
incorporen trobades bilaterals i reunions empresarials. Es tracta del Med FoodTech Roadshow, coordinat 
per AMEC, que aportarà companyies del Magrib que  participaran al costat d´empreses europees en una 
jornada sobre negocis al sud de la mediterrània i en un espai de networking. De la mateixa manera, 
Hispack & Bta acollirà el Brokerage Event que promou ITENE, FIAB i l'Enterprise Europe Network i que 
reunirà proveïdors de packaging, procés alimentari i gestió de la innovació, així com firmes de la indústria 
càrnia, làctia i conservera de diversos estats de la Unió Europea. 

D'altra banda, l'International Business Center comptarà amb una àrea de networking on s'oferirà 
assessorament personalitzat a tots els visitants internacionals d'Hispack & Bta i es duran a terme altres 
activitats com la jornada d'internacionalització -organitzada per FIAB, CDTI i ITYA- i la missió tecnològica 
d'AINIA. 

El President del Comitè Organitzador d'Hispack, Javier Riera-Marsá es mostra convençut que aquesta 
edició d'Hispack & Bta marcarà "un punt d'inflexió per reprendre un creixement fort i sostingut de la 
demanda interna i serà una excel·lent plataforma perquè el packaging i les tecnologies per a la indústria de 
l'alimentació segueixin exportant i guanyin presència en el mercat global ". 

Per la seva banda, el president del Comitè Organitzador de Bta, Llucià Casellas, destaca "la gran 
efectivitat dels programes d'internacionalització de la fira, que afavoreixen la realització d'un gran nombre 
de reunions de negoci i la generació d'operacions comercials nacionals i internacionals ". 

Una aliança que creix 
La suma d'Hispack & Bta la converteix en la tercera convocatòria ferial que se celebra a Fira de Barcelona 
només superada pel Mobile World Congress i Alimentaria. Ocuparà cinc pavellons del recinte de Gran Via i 
reunirà 1.250 empreses, un 6% més que fa tres anys. L'aposta per la internacionalització també es 
reflecteix en l'oferta, ja que més del 35% de les empreses expositores són estrangeres. 
 
Hispack & Bta ofereix una de les principals plataformes de tecnologia i maquinària de la Unió Europea per 
a la indústria d'alimentació i begudes, principal sector consumidor de maquinària i de material d'envàs i 
embalatge. Així, aquesta doble cita firal mostrarà les diferents fases del producte alimentari, des de 
l'ingredient fins als equips i tecnologies per al procés de fabricació, passant per l'envàs i embalatge o la 
seva arribada al punt de venda. 
 
Més concretament, Hispack concentrarà materials, tecnologia, processos, logística i solucions per a la 
fabricació i ús de tot tipus d'envasos i embalatges per a qualsevol sector industrial i de gran consum, no 
només per a l'alimentació, així com elements de Publicitat en el Lloc de Venda. Mentrestant, Bta. exhibirà 
maquinària i equips per a la indústria càrnia i alimentària general, i els últims desenvolupaments en 
ingredients i productes alimentaris intermedis. 
 

Barcelona, abril de 2015 

 
Maria Dolors Herranz (Hispack) / Susana Santamaria (Bta.) 
Tel. 93 233 25 41 – 93 452 11 04 
mdherranz@firabarcelona.com / ssantamaria@alimentaria.com 
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adaptat a les noves demandes del consumidor. 
 
Les grans tendències, a Hispack 2015 
 
“Packaging verd”, una línia marcada per l’ascendent ús de materials de fonts renovables, reciclables i 
biodegradables. Però la indústria de l’embalatge implanta també fórmules de sostenibilitat globals per 
estalviar matèries primeres i energia en els processos de fabricació, per reduir el pes dels envasos, per 
reciclar i reutilitzar, cercant el menor impacte ambiental del packaging durant tot els seu cicle de vida, des 
del disseny a la valorització.  

Smart packaging. Ampolles que canvien de color per avisar que la beguda està suficientment freda, 
bosses que conserven l’amanida més temps, o envasos que adverteixen si la carn ha caducat…La 
investigació d’envasos actius i intel·ligents segueix avançant i no deixarà de sorprendre’ns. Aviat  
s’imposaran els blísters que memoritzen quan es va consumir la darrera pastilla i es generalitzaran els 
envasos que avisen amb un xiulet quan el plat ha assolit el punt de cocció òptim. A més s’inclouen dins de 
la denominació d’envasos intel·ligents aquells envasos amb noves funcionalitats, gràcies a aplicacions 
tecnològiques (RFID, NFC, codis QR/Bidi, etc.), que garanteixen la traçabilitat en tota la cadena de 
subministrament, reforçant la seguretat i antifalsificació. També en seran “smart” aquells envasos que 
ajudin al consumidor en el procés de compra proporcionant-li informació interactiva. 

Envasos convenients, llestos per usar i accessibles: Envasos individuals microfornejables, kits 
d’amanides, begudes autoescalfables. Fàcil i ràpid de consumir, sense gairebé preparació. És el que 
demana el consumidor. També s’imposen els packs accessibles, senzills d’obrir i adaptats a qualsevol 
públic, amb especial atenció a la tercera edat, un col·lectiu que cada dia guanya més pes al mercat.  

Personalitzat: Els diferents perfils de consumidor (singles, parelles, famílies, etc.) reclamen envasos 
adaptats a les seves necessitats. Per això, els productors de maquinària de packaging treballen per 
optimitzar i flexibilitzar els processos de producció d’envasos de diferents mides i dissenys. També creix 
la necessitat de personalització de missatges. Ho han provat Heineken, Coca-Cola o Nutella, entre 
d’altres, i amb resultats sorprenents. Queda clar que al consumidor li agrada veure el seu nom o els dels 
seus amics a la llauna o al got i regalar ampolles exclusives. El cost de la iniciativa queda compensat pel 
vincle creat entre cliente i marca.  

 
Barcelona, abril de 2015 
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