
Noves 
oportunitats 

de negoci en el 
món de les 
franquícies

31 DE MAIG - 1 DE JUNY
RECINTE DE MONTJUÏC

En el marc de: Socis col·laboradors:

www.bizbarcelona.com/bizfranquicias
#bizbarcelona



CONFERÈNCIES

TREGUI PROFIT DE LA SEVA PARTICIPACIÓ

Aglutinem en un mateix espai i temps totes les 
empreses líders del món de la franquícia. Un 
espai idoni per fer conèixer els beneficis de la seva 
franquícia a una demanda altament interessada i 
generar un gran nombre de contactes.

ZONA 
D'EXPOSICIÓ

UNA OPORTUNITAT 
PER EXPANDIR LA SEVA 
FRANQUÍCIA A CATALUNYA

SECTORS

L’Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF) 
organitza el fòrum amb la finalitat de posar a la 
disposició de l’emprenedor i també de l’inversor 
una visió profunda sobre les oportunitats que 
les franquícies ofereixen als emprenedors i les 
claus per emprendre un negoci amb les millors 
garanties d’èxit.

La celebració de bizfranquícies en el marc de bizbarcelona afavoreix l’increment dels seus clients potencials, atès que 
bizbarcelona rep més de 13.890 visitants motivats per emprendre el seu propi negoci.

AGÈNCIES I SERVEIS IMMOBILIARIS

ALIMENTACIÓ

BEAUTY I COSMÈTICA

CENTRES DE SALUT I FITNESS

CONFECCIÓ, MODA I COMPLEMENTS

DECORACIÓ, MOBILIARI I TÈXTIL

DIETÈTIC I PARAFARMÀCIA

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

NETEJA I RESTAURACIÓ D'INTERIORS

OFICINA I PAPERERIA

TRANSPORT URGENT I MISSATGERIA

COMERÇ ESPECIALITZAT

SERVEI ESPECIALITZAT

CONSULTORIA I ASSESSORIA

MITJANS DE COMUNICACIÓ

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Supermercats - Fleca, Pastisseria - Gelateria - Delicatessen - 
Dietètica i productes naturals - Altres productes especialitzats

Perruqueria - Cosmètica - Perfumeria

Gimnasos - Centre d’estètica - Centres de salut

Joieria, bijuteria - Calçat i marroquineria - Moda home - Moda 
dona - Moda infantil i juvenil - Moda íntima

Tintoreries - Informàtica - Telefonia - Oci i entreteniment - D’altres

Serveis assistencials - Serveis automoció - Serveis finançament

Entrepans - Cafeteria - Cerveseria - Fast food - Tapes - 
Restaurant especialitzat

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

ESPAI LLIURE: 170 €/m2 + 10% d’IVA

Drets d’inscripció: 150 € + 10% IVA

Assegurança obligatòria: 63 €

 9 m2 de moqueta firal instal·lada  
 directament al terra del palau
 Paret estructura recoberta amb  

 tela 245 cm / h
 Taulell
 Assegurança
 1 plaça de pàrquing
 Wi-Fi gratuïta*
 20 invitacions

Import pack: 2.300€  
(10% d’IVA no inclòs) 

ESTAND PACK (9 m2)
 1 cartel·la per expositor
 1 lluminària LED
 Quadre elèctric 1,2 kW
 Taulell 100 x 50 x 100
 Tamboret
 Taula rodona blanca
 3 cadires blanques
 Inclou: drets d’inscripció

Import pack: 3.800€  
(10% d’IVA no inclòs)

ESTAND PACK (16 m2)
 16 m2 de moqueta firal instal·lada  

 directament al terra del palau
 Paret estructura recoberta amb  

 tela 245 cm / h
 1 lluminària LED
 1 quadre elèctric 1,2 kW 

 (sobrant mínim 300 W)
 2 taules rodones
 6 cadires blanques
 1 moble fullet safates

 1 mòdul taulell modular amb   
 sobre de melamina (sense portes)
 1 rètol cartella amb lletra pal estàndard
 1 logo del saló
 Assegurança
 1 plaça de pàrquing
 Wi-Fi gratuïta*
 30 invitacions
 Inclou: drets d’inscripció

NOVA CONFIGURACIÓ 
DE L’ESPAI BIZFRANQUICIAS:

Major interacció entre la zona de conferències 
i presentacions amb els estands de les 
empreses expositores

*Connexió a la xarxa general del saló. Si precisa d’una línia Wifi específica, si us plau contacti amb ServiFira.



 

 

PARTICIPI EN BIZFRANQUICIAS
POSI’S EN CONTACTE AMB EL NOSTRE EQUIP COMERCIAL.

L’AJUDARAN A CONFIGURAR LA SEVA PARTICIPACIÓ 
SEGONS LES SEVES NECESSITATS.

bizbarcelona.ventas@firabarcelona.com
www.bizbarcelona.com/bizfranquicias
Tel. +34 687 862 189

SPONSOR ACTIVITAT 
GLOBAL

Preu: 18.000 €

SPONSOR ACTIVITAT 
PARCIAL

Preu: 10.000 €

SPEAK 
SPONSOR*
Preu:

2.000 €

 Màrqueting directe
Logo al passi √ X X
Logo a la guia del visitant √ Àrea o sala específica X
Logo a la memòria √ Àrea o sala específica X

 Màrqueting e-mail
Logo en les e-news √ Àrea o sala específica X
Logo a l’e-mailing √ Àrea o sala específica X
Logo al web √ Àrea o sala específica X
Logo ubicació en mapa de l’app del saló √ X √

 Publicitat
Logo en la premsa tècnica √ X X
Logo en la premsa diària √ X X
Logo en l’espot de televisió √ X X

 Senyalització
Senyalització interior √ Àrea o sala específica X
OPIS √ Àrea o sala específica X
Banderoles √ Àrea o sala específica X
Senyalització dinàmica √ Àrea o sala específica X

 Publicitat exterior
Logo a les banderoles √ X X
Logo a la lona de la plaça d'Espanya √ X X
Logo als OPIS √ X X

 Articles promocionals
Material per a congressistes √ X X

 Patrocini d'activitats
Conferència √ √ √

 Imatge corporativa**
Imatge corporativa √ X X
Branding √ X X
Logo √ √ X

 Bases de dades*** √ X X
Contactes
Nom i cognoms, empresa, tel. professional, e-mail 
professional

√ X X

 Serveis
Sòl lliure 32 m2 16 m2 X
Places d’aparcament (2) √ √ X
Wi-Fi √ √ √
Codis d’invitació al saló 500 global sponsors 200 sponsors X

* Per ser speak sponsor és obligatori contractar l’estand pack de 4 m2 com a mínim. 

** El sponsor global inclou la personalització de l’àrea patrocinada amb la seva imatge de marca (logotip, imatges, etc.) i l’adaptació del color corporatiu a l’espai patrocinat.

*** Cessió de la base de dades dels contactes que passin per la SALA/ÀREA durant els dos dies de l’esdeveniment (capacitat 300 persones).

10% IVA no inclòs.

PARTICIPI 
COM A 
PATROCINADOR


