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Vine a emprendre
i a transformar
el teu negoci
Innovació, inspiració, tendències i acompanyament per 
adaptar-te i avançar en els nous entorns empresarials



2

BIZBARCELONA: 
Una fórmula d’èxit.
El propòsit de BIZBARCELONA és posar tot el talent i la capacitat d’innovació de 
Barcelona al servei de les persones emprenedores, startups, pimes, professionals 
autònoms i de tots aquells que volen un canvi laboral o busquen opcions d’autoocupació.

Aquesta oportunitat se celebra per tercera edició al costat del Saló de l’Ocupació, dos 
projectes creats per impulsar el creixement empresarial, l’emprenedoria i l’ocupació.

A BIZBARCELONA es reuneix tot l’ecosistema innovador de la ciutat, ja que és la trobada 
anual de tots els agents que dinamitzen i promouen l’activitat econòmica del territori, 
esdevenint un espai dinàmic, ple de respostes i inspiració: networking, assessorament, 
formació i molt més.

Aquest any, com a novetat, l’oferta expositiva s’agrupa en dos espais:
 
        · Solucions Innovadores. On s’ofereixen productes i serveis innovadors
           per a empreses, startups i emprenedors. 

        · Ecosistema. Entitats que impulsen l’ecosistema empresarial amb solucions
           per emprendre o impulsar els negocis.

BIZBARCELONA és el saló que atrau milers de persones interessades en posar en 
marxa un negoci propi, explorar oportunitats per reinventar-se o donar un nou impuls a 
empreses en funcionament.

Connecta amb el món emprenedor i el teixit empresarial de la ciutat: t’esperem 
a BIZBARCELONA.

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Solucions Innovadores Ecosistema

• Business services
• Comunicació & XXSS
• Vendes & e-commerce
• Marketing digital & 

automatització

• Mobile & web services
• Logística & supply chain
• People & talent

• Promotores i institucions 
públiques

• Membres BIZCOMMUNITY
• Xarxes d’acompanyament
• Economia social

• Associacions, Cooperatives i 
Col·legis Professionals

• Formació
• Mitjans de comunicació

Empreses i startups que tenen productes i serveis innovadors.

Solucions innovadores per a Pimes, Autònoms i Emprenedors en 
els àmbits següents:

Entitats que impulsen l’ecosistema amb solucions per emprendre 
o impulsar el negoci.

En aquest espai els visitants troben les entitats que ajuden i acompa-
nyen les empreses i emprenedors a desenvolupar o iniciar projectes 
empresarials:

BIZBARCELONA organitza els seus espais i activitats al voltant de cinc blocs 
temàtics: Zona exposició (solucions innovadores + ecosistema), Congrés, Workshops, 
Assessorament i Talent.

Zona Exposició

Novetat:
nova

distribució

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci

Àrees: 
Una estructura innovadora
que s’adapta a tu. 
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Congrés Workshops Assessorament Talent

El contingut s’organitzarà en 3 sales, 
on els continguts són més rellevants 
que els espais:

SALA A amb solucions i eines que 
l’ecosistema ofereix: finançament, 
internacionalització, exportació, 
noves oportunitats, …

SALA B amb les millors eines i 
estratègies per crear i gestionar 
el projecte de manera diferent: 
inbound marketing, nous canals 
de comunicació, xarxes socials, 
distribució, logística, startups, …

SALA C on volem ajudar a les 
persones a transformar el seu futur: 
inspiració, coaching, tendències, …

Workshops per a EMPRENEDORS: 
com fer un pla de negoci, model 
Canvas, formes jurídiques, …

Workshops per a AUTÒNOMS 
I PIMES: màrqueting digital, 
fiscalitat, responsabilitat social, ODS, 
internacionalització,digitalització, …

Workshops de SOLUCIONS 
INNOVADORES: logística, xarxes 
socials, … 

Activitats per a STARTUPS: pitch 
competition, inversors,...

En aquesta edició disposarem 
de dos entorns per realitzar els 
assessoraments:

Els propis stands de les entitats 
promotores com es va fer a l’edició 
de 2021.

Espai d’assessorament. 
Recuperem l’espai d’assessorament 
(ara compartit amb el Saló de 
l’Ocupació) on podran assessorar 
les entitats Bizcommunity que no 
tinguin estand o bé no tinguin prou 
espai, i les entitats promotores que 
ho desitgin.

TALENTxBCN, l’espai de trobada 
de BIZBARCELONA i Saló de 
l’Ocupació. Una iniciativa que ajuda 
a visualitzar, explorar i debatre el 
potencial del talent per impulsar 
negocis i empreses per a una 
Barcelona més sostenible i inclusiva.

1. DESCOBRIR el teu talent.

2. DESENVOLUPAR el teu talent: 
lideratge, treball en equip…(soft 
skills).

3. ORIENTAR el teu talent.
Talent amb impacte.

4. CONNECTA

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci

Àrees: 
BIZBARCELONA està separat en quatre àrees: Congrés, Workshops,
Assessorament i Talent.

Aquesta estructura innovadora ha estat creada per adaptar-se a tu i al teu negoci.
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Moltes raons
per participar com a expositor

Augmenta la visibilitat dins 
l’ecosistema emprenedor i 
empresarial de Barcelona i la 
seva Àrea Metropolitana

Posicionament
de marca

Públic
qualificat Leads de qualitat

Presenta la teva proposta de 
valor, eines, recursos, productes 
i serveis entre un públic motivat 
i amb bona disposició per 
conèixer-te

Aconsegueix leads de qualitat 
per vendre més entre persones 
que busquen idees per 
emprendre, tenen projectes 
de negoci en marxa o són 
responsables de pimes

1 2 3

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Interactua en persona amb el 
potencial client: sabràs millor 
què és el que necessita i què 
li pots oferir. Obtindràs una 
informació molt valuosa per fer 
créixer el teu negoci

Fes networking amb tècnics 
i representants d’entitats 
públiques i privades que 
promouen l’activitat econòmica 
i la feina. Poden ser els teus 
prescriptors

Identifica les principals 
tendències. Coneixement 
de primera mà en 2 dies 
que permetrà adaptar el teu 
concepte de negoci a l’evolució 
del mercat i els clients

Coneix
al teu client Networking Tendències4 5 6

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci

Moltes raons
per participar com a expositor
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BIZBARCELONA 2021 es va focalitzar en la necessitat de reactivació
i en la transformació com a clau per ser competitiu i ajudar
a crear o impulsar els negocis. Aquests van ser els resultats.

El nostre èxit, en xifres

9.872
VISITANTS

55
WORKSHOPS 
I ACTIVITATS

78
CONFERÈNCIES 
PRESENCIALS

246
PONENTS

780
ASSESSORAMENTS

600
ENTREVISTES 
PRESENCIALS
ALS ESPAIS DE 
NETWORKING

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Un ecosistema molt ben representat

Perfil
Tinc 
una Startup

Aturat

Més de 45 anys

De 35 a 45 anys

De 25 a 34 anys

Menys de 25 anys

53,9 

69,6

26,0

13,7

11,8

1

7,4

8,3

8,3

Universitaris

FP

Secundaris

Primaris

Altres

Edat

Nivell d’estudis (finalitzats)

Tinc una 
empresa

Emprenedor

Altres
(formadors,
estudiants, 
ecosistema,...)

25%

11%

28%

28%

8%

El 85,8% dels usuaris expressen que BIZBARCELONA
és la cita de referència per a emprenedors i pimes.

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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El saló està pensat per millorar cada any la teva 
experiència. Es tracta d’un espai d´innovació on cada 
emprenedor i pime pugui extreure’n aprenentatges.

Expectatives de la visita

Satisfacció general de la visita

BIZBARCELONA una cita de referència?

Mitjana 2021 Mitjana 2020 Mitjana 2019 Mitjana 2018 Mitjana 2017

0 20 40 60 80 100

2016

Sí No

5

4

3

2

1

2017

2019

2018

2020

2021

79,3

3,573,823,753,743,76

72,2

76,0

74,2

75,9

85,8 14,2

20,7

27,8

24,0

25,8

24,1

77,9% 22,1%

No

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci

Expectatives i satisfacció
del BIZBARCELONA

Sí
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General Comarcal Econòmica

Repercussió mediàtica garantida
Àmplia presència publicitària i repercussió mediàtica per a un esdeveniment 
transformador.

Dades de l’edició 2021

Campanya de Publicitat

Insercions publicitàries i de contingut

Impactes a Catalunya Ràdio

Impactes a Ràdios musicals

Encartaments

Falques de ràdio

Banderoles

Línies de Bus

33

11

134

300

2,2 M

1,7 M

2

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Minuts de mitjana de temps a la pàgina

Total visites web

Total d’impressions

Impactes e-mail

Acreditacions més que el 202050%

488.199

1.105.000

4:25

87.746

Comunicació Online

Repercussió mediàtica garantida

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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BIZMAGAZINE s’ha consolidat com el mitjà 
on recollir les darreres notícies per oferir 
continguts de valor a persones emprenedores 
i pimes sobre diverses temàtiques d’interès.

La influència del noticiari digital s’estén més 
enllà de les portes del saló, esdevenint una 
important eina de fidelització que crea vincles 
entre BIZBARCELONA i els seus públics.

BIZMAGAZINE s’envia a tota la comunitat 
de BIZBARCELONA per mantenir al corrent 
d’actualitzacions i informació de valor.

Aquesta edició del 2022 
va acompanyada de les 
següents temàtiques:

Troba tota l’actualitat
i les tendències per emprendre
o fer créixer el teu negoci

BIZMAGAZINE

La innovació com 
a clau per competir

Barcelona, impulsant 
el talent  

Digitalització i formació

Projectes empresarials 
amb impacte social
 

La diversitat a les 
empreses / Projectes 
inclusius

Newsletters:

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Aquest any, les més de 94 institucions, 
empreses públiques i privades que conformen 
la BIZCOMMUNITY posen a disposició de pimes, 
autònoms i emprenedors, les eines necessàries 
per impulsar els nous negocis i projectes.

La generació de continguts al voltant de la 
BIZCOMMUNITY ajuda a la difusió i promoció 
del certamen (generant prop de 2.000.000 
d’impactes amb els correus electrònics).

El programa de conferències i activitats és 
possible gràcies a les idees, coneixements i 
persones d’aquesta comunitat. Es tracta d´un 
conjunt d´entitats i organitzacions públiques i 
privades que treballen per dinamitzar l´ecosistema 
empresarial, l´emprenedoria i la promoció 
econòmica del territori.

BIZCOMMUNITY connecta persones 
emprenedores i pimes per crear noves 
oportunitats donant suport a la innovació i el 
talent. Ofereixen formació, acompanyament, 
assessorament i recursos, entre d’altres 
propostes.

Col·legis 
professionals

Associacions 
empresarials

Universitats, 
escoles i centres 

formatius

Entitats suport Pimes 
i emprenedors

Parcs Científics 
Tecnològics

BIZCOMMUNITY
La peça clau de BIZBARCELONA és la 
comunitat que hi ha darrera del saló.

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Com participar

UNICORN 
30.000 €

Retorn de la inversió 
120.000 €

Abans de l’esdeveniment
Logo en anuncis de premsa i revistes

Logo a la home page de la web

Logo a la campanya d’emailings
base de dades visitants

Bàner a la newsletter i web

Publicació de notícies a la newsletter

Publicacions al Twitter oficial del saló

Publicacions al Linkedin oficial del saló

Interacció activa a Twitter

Ubicació preferent a la zona expositiva

2on nivell

2on nivell

2on nivell

Sí

3

3

3

Sí

Sí

Durant l’esdeveniment Post esdeveniment
Logo a la senyalètica interior i exterior

Logo a la guia digital de visitants

Logo a l’acreditació digital del saló

Logo indicant la localització de l’estand al plànol

Logo a totes les sales i espais del saló

Espai preferent

Workshop a la zona expositiva

Places d’aparcament durant els dies de celebració

Logo a la memòria resum

Enviament de la memòria de resultats

2on nivell

2on nivell

2on nivell

Sí

2on nivell

64 m2

2

8

2on nivell

Si vols formar part de l’equip, comptes amb oportunitats
de patrocini amb el saló.

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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TIGER 
18.000 €

Retorn de la inversió 
80.000 €

EAGLE 
12.000 €

Retorn de la inversió 
60.000 €

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci

Abans de l’esdeveniment
Logo a la home page de la web

Logo a la newsletter

Logo als enviaments comercials i de visitants

Publicació de notícies a la newsletter

Publicacions al Twitter oficial del saló

Publicacions al Linkedin oficial del saló

Interacció activa a Twitter

Ubicació preferent a la zona expositiva

3er nivell

3er nivell

3er nivell

2

2

2

Sí

Sí

Durant l’esdeveniment

Post esdeveniment

Logo a la senyalètica interior i exterior

Logo a la guia digital de visitants

Espai preferent

Workshop a la zona expositiva

Places d’aparcament durant els dies de celebració

Logo a la memòria resum

Enviament de la memòria de resultats

3er nivell

3er nivell

32 m2

1

4

3er nivell

Abans de l’esdeveniment
Publicacions al Twitter oficial del saló

Publicacions al Linkedin oficial del saló

Ubicació preferent a la zona expositiva

1

1

Sí

Durant l’esdeveniment
Sponsoring destacat a 1 d’aquestes zones:
Sala conferències, Sales workshops, Zones Speaker 
Corner, Zona Net & Drinks

Espai preferent

Workshop a la zona expositiva

Places d’aparcament durant els dies de celebració

Sí

16 m2

1

2

Post esdeveniment
Logo a la memòria resum

Enviament de la memòria de resultats
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Stand Pack 9 m2 

•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  1 taula rodona blanca
•  3 cadires blanques

 No inclou:
 Drets d’inscripció
 (300 € + 10% IVA)

Preu Pack 9 m2  2.450 €
10% IVA no inclòs

1 Lona 300 x 249 cm 739,79 €
2 Lones 300 x 249 cm 1.308,86 €

Stand Packs

El material que recobreix les parets
és de lona tèxtil que no permet penjar

elements gràfics.

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del 
saló. Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacteu si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 
dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Fitxa tècnica
•  9 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led
•  1 quadre elèctric 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci

Lones impreses personalitzades1 2Sense personalitzar
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Stand Pack 16 m2 

•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodones blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
Drets d’inscripció
(300 € + 10% IVA)

Preu Pack 16 m2  3.950 €
10% IVA no inclòs 

1 Lona 400 x 249 cm 986,12 €
2 Lones 400 x 249 cm 1.744,67 €

Stand Packs

Lones impreses personalitzades1 2Sense personalitzar

El material que recobreix les parets
és de lona tèxtil que no permet penjar

elements gràfics.

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del 
saló. Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacteu si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 
dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Fitxa tècnica
•  16 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led
•  1 quadre elèctric 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Stand Pack 16 m2  Speak Corner

•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodones blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
Drets d’inscripció
(300 € + 10% IVA)

Preu Pack 16 m2  4.795 €
10% IVA no inclòs 

1 Lona 400 x 249 cm 986,12 €
2 Lones 400 x 249 cm 1.744,67 €

Stand Packs

Lones impreses personalitzades1 2Sense personalitzar

El material que recobreix les parets
és de lona tèxtil que no permet penjar

elements gràfics.

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del 
saló. Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacteu si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 
dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Fitxa tècnica
•  16 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led
•  1 quadre elèctric 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Stand Pack 32 m2 

•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodones blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
Drets d’inscripció
(300 € + 10% IVA)

Preu Pack 32 m2  7.350 €
10% IVA no inclòs

1 Lona 800 x 249 cm 1.971,24 €
2 Lona 800 x 249 cm 3.487,57 €

Stand Packs

Lones impreses personalitzades1 2Sense personalitzar

El material que recobreix les parets
és de lona tèxtil que no permet penjar

elements gràfics.

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del 
saló. Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacteu si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 
dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Fitxa tècnica
•  32 m2 de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led
•  1 quadre elèctric 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Stand Pack 32 m2   Speak Corner

•  1 taulell 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodones blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
Drets d’inscripció
(300 € + 10% IVA)

Preu Pack 32 m2  7.995 €
10% IVA no inclòs

Stand Packs

Possibilitat de personalitzar l’ stand amb una lona
1 Lona 400 x 249 cm 1.971,24 €    2 Lones 400 x 249 cm 3.487,57 € 

Possibilitat de personalitzar el separador amb una lona
1 Lona 200 x 200 cm 395,05 €    2 Lones 200 x 200 cm 698,93 €

Lones impreses personalitzades1 2Sense personalitzar

El material que recobreix les parets
és de lona tèxtil que no permet penjar

elements gràfics.

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del 
saló. Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacteu si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 
dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Fitxa tècnica

•  32 m2 de de moqueta firal instal·lada
•  Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
•  1 separador autoportant 200 x 200 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led
•  1 quadre elèctric 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Stand Pack 64 m2 

• 4 taules rodones blanques
• 12 cadires blanques
• 1 moble fullet safates
• 2 taulells 100 x 50 x 100 cm/h
• 2 tamborets 

No inclou:
Drets d’inscripció
(300 € + 10% IVA)

Preu Pack 64 m2  13.950 €
10% IVA no inclòs

1 Lona 305,5 x 249 cm 739,79 €       
2 Lones 305,5 x 249 cm 1.308,86 €
3 Lones 305,5 x 249 cm 1.826,71 €    
4 Lones 305,5 x 249 cm 2.617,72 €

Stand Packs

Lones impreses personalitzades1 2Sense personalitzar

El material que recobreix les parets
és de lona tèxtil que no permet penjar

elements gràfics.

La configuració dels Stands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En cas de contractar sòl lliure cal presentar el projecte a l’organització del 
saló. Si voleu contractar serveis addicionals dels Stands Pack contacteu si us plau amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Stands Pack es lliuraran 48 h abans de la inauguració del saló sempre que disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 
dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Fitxa tècnica

• 64 m2 de moqueta firal instal·lada
• Paret estructura recoberta amb tela 245 cm/h
• 1 magatzem 300 x 300 cm
• 1 rètol per a expositor
• Lluminària led
• 1 quadre elèctric 1,2 kw (sobrant mínim 300 w)

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Patrocini digital

APP

Què inclou:

Splash screen

Banner central

Fresh content

Preu: 1.000 €

WIFI

Què inclou:

Nom de la wifi

Logo a la pantalla d’inici

Banner

Preu: 2.000 €

Lead Retrieval 

Gestor de contactes
per escanejar, fer segui-
ment i obtenir informació 
detallada sobre les visites 
a l’estand.

Preu: 250 € / Escànner

Merchandising

Preu: 2.000 € 

Logo al polo / jaqueta de l’equip 
BIZ (aprox. 40 persones)

Gadget Speakers

El teu
 logo
aquí

Lanyard

Preu: 3.000 € 

El teu
 logo
aquí

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Opcions de visibilitat

Opis exterior 
Mida: 1,05 x 1,65 m 

Nombre de cares: 2

Ubicació: Pl. Espanya

Preu: 550 €

Torreta quadrangular
Mida: 1,5 x 4 m 

Nombre de cares: 4

Ubicació: Pl. Espanya

Preu: 1.000 €

Lona interior 
Mida: 2 x 6 m 

Nombre de cares: 2

Ubicació: 
Interior Palau sobre l’estand 

Preu: 1.000 €

Suport Interior 
Mida: 1,10 x 1,75 m 

Nombre de cares: 2

Ubicació: Hall 

Preu: 400 €

Repartiment Publicitat 
Cànon de repartiment de 
publicitat al recinte

Ubicació: 
Espais destinats al repartiment

Preu: 180 € / dia

EDIGESA

T. 933 227 417

biz@edigesa.com

Contacte per a contractació

BIZBARCELONA: 
Vine a emprendre i a transformar el teu negoci
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Hola! Soc l’Alex Mas,

el responsable comercial de
BIZBARCELONA. Estic aquí per ajudar-te: 
parlem?

amas@firabarcelona.com

663 044 734 / 932 332 000



PER A MÉS INFORMACIÓ 

www.bizbarcelona.com

Segueix-nos

#bizbarcelona22

9 - 10 NOVEMBRE 2022
RECINTE MONTJUÏC 
BARCELONA


