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BIZBARCELONA. 
UN FORMAT NOU AMB DUES ÀREES 
ESPECÍ FIQUES: BIZEMPRÈN I BIZPIMES

1.
bizbarcelona, una plataforma que ofereix inspiració, 
assessorament, finançament, oportunitats de negoci, suport 
i contactes en el món de l'empresa i de l'emprenedoria, 
presenta una gran novetat en aquesta edició 2015. Tindrà dues 
àrees diferenciades: bizemprèn i bizpimes. 

Els emprenedors i les petites i mitjanes empreses tindran 
continguts, activitats i serveis específics adaptats a les seves 
necessitats. D'aquesta manera el saló es manté com a referent 
en el món de l'emprenedoria perquè reforça la seva aposta pels 
emprenedors professionalitzats i augmenta la presència de 
petites i mitjanes empreses, un dels grans objectius del saló. 

És un esdeveniment únic com a accelerador de negocis que té 
el suport de les principals entitats relacionades amb les pimes 

i l'emprenedoria i també de les institucions d'àmbit local, 
autonòmic i estatal. 
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BIZBARCELONA. 
UN FORMAT NOU AMB DUES ÀREES 
ESPECÍ FIQUES: BIZEMPRÈN I BIZPIMES

1.
L'àrea bizemprèn ofereix totes les solucions per posar 
en marxa els projectes dels emprenedors. Visió, 
passió i execució seran els eixos amb què s'oferirà 
assessorament sobre finançament, inspiració amb 
els millors keynotes, innovació, noves oportunitats 
i tendències, ajuda en la definició i gestió del projecte, i 
eines de comunicació, màrqueting i vendes.

L'àrea bizpimes ofereix totes les eines per fer créixer 
i consolidar l'empresa, amb assessorament 
en internacionalització, finançament, noves 
solucions de màrqueting i vendes, i també 
eines de gestió empresarial.
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El nou format representa una oportunitat única d'oferir respostes i solucions concretes a les 
necessitats específiques de pimes i emprenedors per fer créixer els seus projectes de negoci 
o iniciar-los, amb zones diferenciades de conferències i àrees d'assessorament, networking i 
finançament.

Visitants

Petites i mitjanes empreses.

Autònoms i microempreses.

Franquícies.

Emprenedors. 

Start-ups de menys de dos anys.

Inversors.

Estudiants.

Aturats.

Màrqueting i vendes.

Internet, hosting i xarxes socials.

Finançament públic i privat.

Inversió i assegurances.

Empreses TIC i telefonia.

Assessoria legal i laboral i ETT.

Logística i operacions.

Consultoria i formació.

Serveis i gestió.

Equipaments i centres de negocis.

Franquícies i negocis associats.

Institucions públiques i xarxes 
d'acompanyament.

Mitjans de comunicació.

Expositors

L'ESDEVENIMENT DE LES PIMES 
I ELS EMPRENEDORS2.
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Assessorament, 
conferències, workshops 
i networking per a 
pimes.

Internacionalització
  Assessorament 

per exportar.

  Eines per 
exportar.

Finançament
 Mercat de finançament.

  Networking per buscar 
socis o joint ventures.

E-solutions
 Venda online i e-commerce.

 Factura electrònica.

  Disseny web i eines digitals 
i multimèdia.

Eines i novetats 
en gestió empresarial
 Màrqueting.

 Vendes.

  Gestió de la 
informació.

 Gestió de RH.

 Gestió de la innovació.

 Responsabilitat social.

Fòrum d'ocupació
  Ofertes de feina 

de les pimes.

El punt de trobada 
entre emprenedors 
i pimes.

Àrea d'exposició 
comercial
Productes i serveis per a 
pimes i emprenedors.

Reempresa
El mercat de transmissió 
d'empreses.

Agents & brokers
Espai de networking 
on es troben candidats 
o empreses per 
representar 
comercialment.

bizfranquícies
Exposició comercial, 
conferències i 
assessorament per 
emprendre mitjançant 
una franquícia.

Espai 
transversal

Assessorament, 
conferències, workshops 
i networking per a 
emprenedors.

Visió
  Noves oportunitats 

i tendències.

  Innovació en productes 
i serveis.

Passió
  Conferències 

inspiradores.

  Competicions 
i premis.

Execució
  Comunicació, 

màrqueting 2.0  
i xarxes socials. 

 E-commerce.

  Finançament:  
business angels i  
crowdfunding. 

 Gestió empresarial.

 Internacionalització.

 Vendes.
 

BIZBARCELONA. 
SOLUCIONS A MIDA3.

SOLUCIONS PER A PIMES I EMPRENEDORS
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És el primer esdeveniment que aplega en un mateix lloc dues àrees diferenciades de 
futurs clients nous amb potencial de negoci: pimes i emprenedors.

És una oportunitat única de dirigir-se específicament al seu target i presentar els seus 
productes i serveis.

És un format innovador i dinàmic que garanteix tant a pimes com a emprenedors la 
formació, l'assessorament i les solucions que necessiten per impulsar el seu negoci.

bizbarcelona és una cita essencial per impulsar projectes empresarials.

Les xifres ho demostren any rere any.

12.320 
100
144
338
178

3.130 

491 

694 
1.780 

3.000

visitants

empreses expositores

entitats bizcommunity

ponents

conferències i workshops

participants en networking 
i cooperació

participants en assessorament 
empresarial 

participants en l'àrea bizexporta

contactes fets en el mercat 
de finançament

missatges al mur

XIFRES

Gairebé el 80% dels visitants considera que 
bizbarcelona és una cita essencial per impulsar 
projectes empresarials.

Creu que bizbarcelona és una cita essencial 
per impulsar projectes empresarials?

UNA OPORTUNITAT 
ÚNICA4.



7

Una gran inversió en mitjans que garanteix una àmplia repercussió de l'esdeveniment i del 
nou format a tots els mitjans de comunicació.

Amb més de 80 emissions de l'anunci per televisió, 86 falques de ràdio, 40 insercions en 
premsa i revistes especialitzades, una àmplia campanya de senyalització urbana amb 400 
banderoles i 10 autobusos, a més d'una intensa campanya d'e-mailings i publicitat online 
amb presència a les xarxes socials més importants (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, etc.).

Com a complement dels anuncis s'encartaran prop de 110.000 programes en el 
dominical d'un diari d'àmbit de l'Estat espanyol.

32.371.684
3.885.000
1.890.000

+2.000.000
100.000 u.

Mitjà Impactes

Premsa

TV

Ràdio

E-mailing

Programa

COBERTURA

UN GRAN SUPORT I RELLEVÀNCIA EN 
PROMOCIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ 5.



•	 	4 m2 de moqueta firal de color 
negre instal·lada directament 
al terra del palau.

•	  Panells de color negre de 
245 cm/h.

•	  2 quars de 300 W instal·lats en 
guia.

•	 1	quadre	elèctric	d'1,2 kW.
•	 1	taula	rodona	blanca.
•	 3	cadires	de	PVC	blanques.
•	 	1	mòdul	d'estructura	modular	

amb panell negre i prestatges 
inclinats.

•	 	1	rètol	cartel·la	rodó	sobre	PVC	
amb el logo del saló.

•	 Quota	de	participació.
•	 Assegurança.
•	 Wi-Fi	gratuïta.
•	 10	invitacions.

INCLOU: 

1.195 €
(10% IVA no inclòs)

Mòdul de 4 m2.   MÀXIM ESTALVI

695 €
(10% IVA no inclòs)

Mòdul start-ups de 4 m2.   ESPECIAL START-UPS

Exclusiu per a empreses start-up
(menys de 2 anys d'antiguitat)

•	 	4 m2 de moqueta firal de color 
negre instal·lada directament al 
terra del palau.

•	 	Panell	de	color	negre 
en ziga-zaga.

•	 1	quars	de	300 W.
•	 1	quadre	elèctric	d'1,2 kW.
•	 1	taula	rodona	blanca.
•	 2	cadires	de	PVC	blanques.

•	 	1	rètol	cartel·la	amb	lletra	pal 
estàndard de color blanc i logo 
del saló.

•	 Quota	de	participació.
•	 Assegurança.
•	 Wi-Fi	gratuïta.
•	 10	invitacions.

INCLOU: 

PARTICIPI-HI COM A EXPOSITOR6.

FÀCIL
Mòduls de participació amb stand-packs 
amb tot inclòs.

RENDIBLE
Preu molt competitiu que garanteix resultats en 
l'evolució del seu projecte o negoci.

EFICAÇ
En tot just dos dies les pimes i els 

emprenedors trobaran tot el que 
necessiten per reactivar els seus 

projectes i assolir l'èxit.

Les millors fórmules per tenir èxit d'una 
manera fàcil, rendible i eficaç.
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INCLOU: 

INCLOU: 

2.240 €

5.797 €

(10% IVA no inclòs)

(10% IVA no inclòs)

Mòdul de 9 m2.   MÀXIM ESTALVI

Mòdul de 32 m2.   MÀXIM ESTALVI

Mòdul de 16 m2.   MÀXIM ESTALVI

(10% IVA no inclòs)

Opció exclusiva per a empreses 
que contractin a partir de 32 m2. 
No inclou: 
Quota	d'inscripció 
ni assegurança obligatòria. 

Espai lliure (a partir de 32 m2)

165 €
(10% IVA no inclòs)

Speak Sponsor

IMPORTANT: l'organització de bizbarcelona analitzarà i 
validarà les propostes segons la disponibilitat d'horaris 
i la temàtica.

Modalitat preferent per a patrocinadors del saló.

Si és expositor de bizbarcelona pot 
participar com a ponent en el nostre 
programa de conferències. 
La millor manera de fer conèixer 
l'experiència de la seva empresa i reforçar 
el lideratge de la seva marca.

2.000 €
(10% IVA no inclòs)

INCLOU: 

•	 	9 m2 de moqueta firal de color 
negre instal·lada directament 
al terra del palau.

•	  Panells de color negre de 
245 cm/h.

•	  2 quars de 300 W instal·lats en 
guia.

•	 1	quadre	elèctric	d'1,2 kW.
•	 1	taula	rodona	blanca.
•	 3	cadires	de	PVC	blanques.
•	 	1	mòdul	d'estructura	modular 

amb panell negre i prestatges 
inclinats.

•	 	1	rètol	cartel·la	rodó 
sobre PVC amb el logo del saló.

•	 Quota	de	participació.
•	 Assegurança.
•	 1	plaça	de	pàrquing.
•	 Wi-Fi	gratuïta.
•	 20	invitacions.

•	 	16 m2 de moqueta firal de color 
negre instal·lada directament 
al terra del palau.

•	  Panells de color negre de 
245 cm/h.

•	  3 quars de 300 W instal·lats en 
guia.

•	 1	quadre	elèctric	de	2,2 kW.
•	 1	taula	rodona	blanca.
•	 3	cadires	de	PVC	blanques.
•	 	1	mòdul	d'estructura	modular	

amb panell negre i prestatges 
inclinats.

•	 	1	rètol	cartel·la	rodó	sobre	PVC	
amb el logo del saló.

•	 Quota	de	participació.
•	 Assegurança.
•	 1	plaça	de	pàrquing.
•	 Wi-Fi	gratuïta.
•	 30	invitacions.

3.318 €

•	 	32 m2 de moqueta firal de color 
negre instal·lada directament 
al terra del palau.

•	 	Panells	de	color	negre	de	
245 cm/h	que	formen	un	
magatzem	de	4 x 1 m.

•  6	quars	de	300 W	instal·lats	en	
guia.

•	 1	quadre	elèctric	de	3,3 kW.
•	 2	taules	rodones	blanques.
•	 6	cadires	de	PVC	blanques.
•	 	1	mòdul	d'estructura	modular	

amb panell negre i prestatges 
inclinats.

•	 	1	rètol	cartel·la	rodó	sobre 
PVC amb el logo del saló.

•	 Quota	de	participació.
•	 Assegurança.
•	 1	plaça	de	pàrquing.
•	 Wi-Fi	gratuïta.
•	 60	invitacions.

PARTICIPI-HI COM A EXPOSITOR6.
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Global Sponsor

Activity Sponsor

Speak Sponsor

li ofereix tres fórmules 
de patrocini

Tot seguit li oferim un quadre de resum 
de les característiques i contraprestacions principals de 
cadascun dels tipus de patrocini.

•	Notorietat:    augmenti la notorietat de la 
seva marca amb una gran presència del 
logotip de la seva empresa en la campanya 
de comunicació de bizbarcelona. 

• Contactes:  incrementi els contactes amb 
l'estand corporatiu de  32 m2 d'espai lliure 
que li facilitarem. A més, podrà fer un 
enviament a la base de dades per mitjà de 
Fira de Barcelona. 

•	Posicionament:     posicioni la seva marca 
en la ment de tothom amb la possibilitat de 
fer una conferència davant el seu públic 
objectiu.

La seva empresa disposarà de tot el que cal 
per aconseguir:

La seva empresa disposarà de tot el que cal 
per aconseguir:

•	Contactes:  inclou un estand corporatiu 
de 16 m2 d'espai lliure que li facilitarem. 
A més, podrà fer un enviament a la 
base de dades per mitjà de Fira de 
Barcelona.

•	Posicionament:     posicioni la seva marca 
en la ment de tothom amb la possibilitat de 
fer una conferència davant el seu públic 
objectiu.

•	Posicionament:     com a expositor tindrà 
dret a fer una de les conferències del saló 
i comunicar el seu missatge davant el seu 
públic objectiu. 

La seva empresa disposarà de tot el que cal 
per aconseguir:

PARTICIPI-HI COM A PATROCINADOR7.
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Global Sponsor Activity Sponsor Speak Sponsor
26.000 € 12.000 € 2.000 €

• E-mail màrqueting
Logo a e-news
Logo a e-mailing
Logo al web

√
√
√

Activitat específica

Activitat específica

Activitat específica

• Publicitat
Logo a l'anunci de premsa tècnica
Logo a l'anunci de premsa general
Logo a l'espot de televisió

√
√
√

x
x
x

x
x
x

• Màrqueting directe
Logo al passi VIP
Logo a la guia del visitant
Logo a la memòria

√
√
√

x
Activitat específica

Activitat específica

x
x
x

• Senyalització
Senyalització interior
OPIS
Banderoles
Senyalització dinàmica

x
x
x
x

√
√
√
√

Activitat específica

Activitat específica

Activitat específica

Activitat específica

• Publicitat exterior
Logo a les banderoles
Logo a la lona de la plaça d'Espanya
Logo a l'OPIS

x
x
x

√
√
√

x
x
x

x
x
x
√
x

• Serveis
Sòl lliure
Estand
Places de pàrquing (2)
Wi-Fi
Codis d'invitació al saló

32 m2

x
√
√

500 Global Sponsor

16 m2

√
√
√

200 Activity Sponsor

• Merchandising
Material per a congressistes √ x x

• Patrocini d'activitats
Conferència √ √

√ Activitat específica

√

PARTICIPI-HI COM A PATROCINADOR PARTICIPI-HI COM A PATROCINADOR7.
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Preu: 12.000 €

Assessorament en creació d'empreses.

Dinàmica:

Assessorament en creació d'empreses:

Emprenedors i pimes rebran assessorament de 
professionals especialitzats, que intentaran trobar 
solucions per a necessitats específiques sobre: 

•	Comunicació	2.0	i	relació	amb	clients.
•	Finançament	i	gestió	empresarial.
•	Innovació	en	productes	i	serveis.
•	Noves	oportunitats	i	tendències.
•	Vendes	i	internacionalització.

Contraprestacions del patrocini:

•	Exclusivitat	com	a	patrocinador	de	l'activitat.
•	Gran	visibilitat	del	seu	logotip	en	tots 

els suports promocionals on aparegui l'activitat: 
web i fullet del programa d'activitats (difusió de 
10.000 exemplars).

•	Indicador	“patrocinat per” a cadascun dels  
elements de senyalització de l'activitat situats 
dins el palau (zona de l'activitat i passadissos).

•	1	expositor	amb	material	informatiu*	a	la	zona	
de l'activitat.

•	2	espais	per	posar-hi	displays/rollers	
promocionals*	a	l'entrada	de	l'activitat.

•	Taulell/front-office	amb	el	logotip	del	
patrocinador.

•	Stand-pack	de	16 m2 a la zona d'exposició 
comercial.

* Disseny	i	producció	a	càrrec	del	patrocinador.

8.1. Àrea d'assessorament

LES ÀREES DE PATROCINI 
I ELS SEUS AVANTATGES8.
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Preu: 12.000 €

Speed Networking.
Face2Face.
Zona Mur.

Dinàmica:

Speed Networking:  és un espai preparat per 
explicar idees, projectes i intercanviar contactes en 
cinc minuts. Ofereix una dinàmica de networking 
express amb l'objectiu de generar el màxim 
nombre de contactes en un temps limitat.

Face2Face:  emprenedors de tota mena hi tenen 
l'oportunitat de trobar-se cara a cara tant de 
manera virtual com real per compartir opinions, 
establir col·laboracions futures o crear un negoci 
nou. Disposa d'un sistema de gestió de contactes 
per SMS i un espai web dedicat a l'activitat.

Mur:     un	tauler	d'anuncis	de	90 m2 per a tots els 
visitants de bizbarcelona. És l'espai indicat per 
expressar-se i buscar negocis o contactes amb els 
mitjans necessaris com targetes, cartells, fotos, 
anuncis, etc.

Contraprestacions del patrocini:

•	Exclusivitat	com	a	patrocinador	de	les	tres	
activitats esmentades.

•	Gran	visibilitat	del	seu	logotip	en	tots	els	suports	
promocionals on aparegui l'activitat: web i fullet 
del programa d'activitats (difusió de 10.000 
exemplars).

•	Indicador	“patrocinat per” a cadascun dels 
elements de senyalització de l'activitat situats 
dins el palau (zona de l'activitat i passadissos).

•	1	expositor	amb	material	informatiu*	a	la	zona	
de l'activitat.

•	2	espais	per	posar-hi	displays/rollers	
promocionals*	a	l'entrada	de	l'activitat.

•	Taulell/front-office	amb	el	logotip	del	
patrocinador.

•	Stand-pack	de	16 m2 a la zona d'exposició 
comercial.

* Disseny	i	producció	a	càrrec	del	patrocinador.

8.2. Àrees de networking

LES ÀREES DE PATROCINI 
I ELS SEUS AVANTATGES8.
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ACTIVITY SPONSOR9.

Speed dating (business angels) 
i Venture Capital Corner:
Gràcies a les sessions speed dating i matching, 
investment marketplaces és l'entorn ideal per 
al networking. Els emprenedors i inversors 
(business angels) tindran l'oportunitat de conèixer 
els projectes i donar l'empenta necessària als que 
tenen més potencial de negoci.

És una trobada capaç d'aplegar grans i petits 
inversors i els millors projectes d'emprenedors 
en sectors com ara: IT, multimèdia, cleantech, 
healthcare i molts més.

A Venture Capital Corner els emprenedors i les 
pimes tenen l'oportunitat única de presentar cara 
a cara els seus projectes als fons d'inversió més 
importants del món. És un moment per aprofitar 
al màxim, demostrar el potencial del projecte i 
aconseguir una entrevista a fons.

Contraprestacions del patrocini:

•	Exclusivitat	com	a	patrocinador	de	l'activitat.	
•	Gran	visibilitat	del	seu	logotip	en	tots	els	suports	

promocionals on aparegui l'activitat: web i fullet 
del programa d'activitats (difusió de 10.000 
exemplars).

•	Indicador	“patrocinat per” a cadascun dels 
elements de senyalització de l'activitat situats 
dins el palau (zona de l'activitat i passadissos).

•	1	expositor	amb	material	informatiu*	a	la	zona	
de l'activitat.

•	2	espais	per	posar-hi	displays/rollers	
promocionals*	a	l'entrada	de	l'activitat.

•	Taulell/front-office	amb	el	logotip	del	
patrocinador.

•	Stand-pack	de	16 m2 a la zona d'exposició 
comercial.

* Disseny	i	producció	a	càrrec	del	patrocinador.

Preu: 12.000 €

9.1. Àrea de finançament Emprenedors



15

ACTIVITY SPONSOR ACTIVITY SPONSOR9.

Preu: 12.000 €

Preu: 12.000 €

9.2. Àrea de descans exterior

9.3. Patrocini de sales

Tots els assistents a bizbarcelona que necessitin 
un descans, relaxar-se o simplement fer una 
pausa per menjar o entretenir-se tenen un espai 
perfecte.  

Contraprestacions del patrocini:

•	Indicador	“patrocinat per” a cadascun dels 
elements de senyalització de l'activitat situats 
dins el palau (zona de l'activitat i passadissos).

•	Espai	per	col·locar	material	promocional/
informatiu*	a	la	zona	de	l'activitat.

•	Stand-pack	de	16 m2 a la zona d'exposició 
comercial.

* Disseny	i	producció	a	càrrec	del	patrocinador.

Possibilitat de patrocinar cada sala segons 
temàtiques i activitats. 

Gran visibilitat: capacitat de 400 assistents 
per sala.

Contraprestacions del patrocini:

•	Distribució	de	blocs	de	notes	i	material	
d'escriptura.*

•	Logotip	de	l'empresa	en	la	senyalització	interior	
del palau.

•	Indicació	de	“patrocinat per” al cartell amb el 
programa situat a l'accés a la sala.

•	Inserció	del	logotip	al	web	del	saló	(a	l'apartat	
sobre jornades).

•	Expositor	de	fullets	amb	material	informatiu*	a	
la zona d'entrada a la sala.

•	2	rollers.*
•	Taulell	amb	el	logotip	del	patrocinador.

* Disseny	i	producció	a	càrrec	del	patrocinador.
Sala Eines 
i Gestió Empresarial

Sala E-solutions 
i Finançament

Sala Visió

Sala Execució



Per a més informació:
Tel.:	902 233 200
E-mail: bizbarcelona.ventas@firabarcelona.com
www.bizbarcelona.com
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SOLUCIONS PER A PIMES I EMPRENEDORS


