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Es va celebrar conjuntament amb

Promotors Unicorn sponsor



A l’edició d’aquest any, des del Bizbarcelona volia 
ser, juntament amb el Saló de l’Ocupació, un 
agent clau en la reactivació impulsant la innovació i 
potenciant el talent. I s’ha aconseguit. 

Aquesta doble cita, liderada i promoguda per 
l’Ajuntament de Barcelona a través de 
Barcelona Activa i altres institucions i entitats 
dedicades a la promoció econòmica del territori 
(Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, 
PIMEC, AMB i Cambra de Comerç), ha tingut una 
activitat intensa durant els tres dies del saló amb 
9.827 assistents. 

La celebració de Bizbarcelona no hagués estat possible 
sense el suport de tota la Bizcommunity. Agraïm a 
aquestes entitats que cada any connecten persones 
emprenedores i pimes per crear noves oportunitats, 
recolzen la innovació i el talent.

9.827 persones 
s’han sumat 
a la reactivació
DOS ESDEVENIMENTS EN UN ÚNIC RECINTE 

MEMÒRIA 2021IMPULSEM EL TALENT I LA INNOVACIÓ PER REACTIVAR ELS NEGOCIS

què és el biz?

Un esdeveniment amb el focus posat en la 
innovació, el talent i el coneixement 
on connectar amb persones 
emprenedores, startups, pimes i 
autònoms que donen vida a una ciutat 
referent per fer negocis.
Aquí els visitants troben respostes i 
inspiració per emprendre o reactivar el 
seu negoci en un entorn dinàmic, inclusiu, 
col·laboratiu i obert a tothom.

https://www.youtube.com/watch?v=wRNIvrsqOPM


170
conferències 

TALLERS I 
NETWORKING 

+de 2.000
impactes 
positius

 

55
workshops i 
activitats

9.872
ASSISTENTS 
presencials 

246
ponents 
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(a les XXSS només al novembre)
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94
ENTITATS 

BIZCOMMUNITY 
 

30
EXPOSITORS

Les xifres 
confirmen
l’èxit del saló
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(RE)DESCOBREIX 

TALENT X BCN

CREIXEMENT

ASSESSORAMENTSACTIVITATS ÀREA STANDS
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COMPARTEIX

àrees temàtiques

PREPARA’T

(RE)ORIENTAT

DEFENSA

EMPRENDRE

STARTUP & BUSINESS 
INNOVATION

RECONEIXEMENTS 
BARCELONA MAI S’ATURA

SÍ, I MILLOR

Talent Digital by 
Barcelona Activa

TALENT OPPORTUNITIES
& PROFESSIONAL CONTACTS

TALENTXCONNECTAR 
Workshops

SALA 
TALENTXSECTORS

Promotors

Unicorn sponsor

Eagle sponsors



OCUPACIÓ + 
TALENT 

INNOVACIÓ + 
TALENT

SALA EMPRENDRE

Experts de referència i casos reals 
per mostrar-te noves perspectives 

per al teu projecte.
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SALA CREIXEMENT

Eines i solucions perquè 
impulsis el teu negoci.

SALA START-UPS & 
BUSINESS INNOVATION

T’ajudem a incorporar la 
innovació a totes les àrees de la 
teva empresa o del teu projecte.

BIZSOLUTIONS - WORKSHOPS

Coneix solucions al teu abast per 
impulsar el potencial emprenedor i 

incrementar la productivitat.  

BIZ DIGITAL THINKING
WORKSHOPS

Dona forma al futur del teu 
negoci amb eines i solucions 

efectives per afrontar la trans-
formació digital. 

BIZ INNOVATION - WORKSHOPS

Aprèn a incorporar la innovació 
al teu negoci a un altre nivell i 

a desenvolupar projectes amb 
impacte.  

SALA TALENT

Aprofita el 
potencial del 

talent

TALENT DIGITAL BY 
BARCELONA ACTIVA

Descobreix el talent digital 
que es forma al Cibernàrium 

i l’IT Academy.

TALENT 
OPPORTUNITIES
&PROFESSIONAL 

CONTACTS

Oportunitats de negoci  
i laborals, de la mà 

de la Intercol·legial de 
Col·legis Professionals 

de Catalunya i del 
Consell de Gremis.

PREPARA’T

Coneix tècniques que et 
facilitaran la cerca de feina.

(RE) ORIENTA’T

Assessorament 
per enfocar el teu 
futur professional.

DEFENSA

Coneix els teus drets i 
deures laborals com a 
persona treballadora.

(RE) DESCOBREIX EL TEU FUTUR

Desenvolupa el futur laboral que 
vols.

COMPARTEIX 
(Per a professionals 
del Sector)
Reflexiona, 
comparteix i 
aprèn amb altres 
professionals de 
l’àmbit de l’ocupació.

SALA TALENTXSECTORS 

Coneix noves oportunitats laborals 
en els Sectors clau de la ciutat.

TALENT X CONNECTAR
WORKSHOPS

Activitats i workshops 
per potenciar el 
talent a l’empresa i 
noves  oportunitats als 
marketplaces.

BizBarcelona i 
el Saló de l’Ocupació
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AGENDA
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EMPRENDRE
STARTUP

& BUSINESS 
INNOVATION

CREIXEMENT TALENT

     

   

   9:30 h  OBERTURA PORTES

      10 h  El teu futur pot començar aquí i 
avui. Coneix les 10 tendències i els 
10 principis per afrontar els teus 
nous reptes amb èxit

ACTION ORIENTED

10:00h
Barcelona Deep Tech Node

Impuls de l’ecosistema deep tech 
de Barcelona

DEEP TECH SUMMIT

Entorns que desenvolupen el teu 
talent: Més Talent = Més Ocupació

MÓN EMPRESARIAL

XCentric Gaming Experience: 
atrau talent a través dels valors
VALKIRIA

11 h Sport & Tech Talks

BARCELONA ACTIVA

Deep tech, how to catch the next 
wave of innovation

DEEP TECH SUMMIT

Silver i Zs: Tenen els mateixos 
reptes a l’hora d’emprendre?

BARCELONA ACTIVA

Selecciona talent per a la teva 
empresa com les startups de 
Silicon Valley

VALKIRIA

12 h Reinventant l’empresa, un bon 
camí cap a l’èxit

CATALUNYA EMPRÈN

 Emprenedors i emprenedores 
“deep tech”: enfocament i 
experiència.

DEEP TECH SUMMIT

Com atraure i retenir el talent? Un 
enfocament trencador sobre què 
han de fer les organitzacions per 
atraure, cultivar, cuidar i mantenir 
el seu talent

INSTITUTE FOR 
TRANSFORMATION 
LEADERSHIP

Descobreix les habilitats 
essencials que demanda el mercat 
laboral actual

VALKIRIA

13 h L’economia de l’experiència: vals el 
que fas sentir

GEMMA FILLOL

Premi Barcelona Deep Tech Node - 
Start-up Competition

DEEP TECH SUMMIT

Fes que el teu ‘branding’ digital 
enamori

ESIC Business & Marketing 
School

Contracta una persona 
treballadora amb discapacitat a la 
teva empresa

FEDERACIÓ DE CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL DE 
CATALUNYA

14 h Perquè digitalitzar el teu negoci és 
un pas cap a l’èxit: 3 testimonis que 
necessites escoltar.

PAYFIT

Els reptes digitals del Retail

VIA EMPRESA

Nous escenaris, talents i habilitats 
del sector esportiu
ASSOCIACIÓ CATALANA 
CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA 
DE L’ESPORT

15 h El que mai et diran en una escola de 
negocis: 8 consells per emprendre 
amb èxit

SECOT BCN

El ‘deep tech’ com a eina d’impacte 
i sostenibilitat

DEEP TECH SUMMIT

Com aconseguir més oportunitats 
amb la col·laboració?

OUISHARE

Mentoring Masterclass: alliberem 
el talent!
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

16 h Empenta: el primer programa 
d’emprenedoria a Catalunya

ESADE CREAPOLIS

Les corporacions i el ‘deep tech’

DEEP TECH SUMMIT

Les pimes i els fons Next 
Generation de la Unió Europea

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

Seducció de talent a la PIME
PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

17 h El retorn de la inversió (ROI) a les 
xarxes socials

ASSOCIACIÓ INDEPENDENT 
DE JOVES EMPRESARIS DE 
CATALUNYA

Invertint en ‘deep tech’

DEEP TECH SUMMIT

Com convertir la sostenibilitat en 
un valor a les organitzacions

GOHUB

La diversitat: un valor per innovar

SUARA COOPERATIVA

18 h “Corporate venturing” com a 
estratègia de creixement per a la 
startup

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Clausura i entrega del premi 
Barcelona Deep Tech Node 2021

DEEP TECH SUMMIT

El 5GA la gestió dels PAE per 
afavorir la digitalització de la 
indústria

AMB

Les 7 dimensions de les 
universitats emprenedores: 
aprenentatge i lliçons

LA SALLE TECHNOVA 
BARCELONA 

PROGRAMA BIZBARCELONA _ 9 NOVEMBRE

Activity 
Sponsors

EMPRENDRE
STARTUP

& BUSINESS 
INNOVATION

CREIXEMENT TALENT

     

   

   9:30 h  OBERTURA PORTES

      10 h  SL o autònom: com començo el meu 
negoci? Claus per no equivocar-se

CINC

Innovació empresarial: com innovar 
sense ser Google

BARCELONA ACTIVA 

Taula rodona amb influencers: 
consells i casos d’èxit amb petites i 
mitjanes empreses

IMAGINA

El talent internacional, una 
oportunitat per a Barcelona

BARCELONA GLOBAL

11 h ‘Marketplaces’ de compravenda 
d’empreses. Reempresa, el 
‘marketplace’ català

CENTRE DE REEMPRESA DE 
CATALUNYA

Barcelona Retail Lab, un laboratori 
d’innovació amb Pimes del Comerç

BARCELONA ACTIVA 

Com augmentar la resiliència en les 
persones i en les organitzacions

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS 
COMERCIALS DE BARCELONA

+DONA+TALENT+FUTUR
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

12 h Quant val una empresa? La 
diferència entre el valor i el preu

12:30h
Fes crèixer el teu negoci

CENTRE DE REEMPRESA DE 
CATALUNYA

Innoseus, Innovació oberta a les 
grans empreses

BARCELONA ACTIVA 

Aplica l’estratègia d’intel·ligència 
artificial al teu negoci

CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA 

Taula rodona: talent femení a la teva 
empresa
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE DONES DIRECTIVES I 
EMPRESÀRIES 

13 h Emprendre en sectors no 
tecnològics

COWOCAT - ASSOCIACIÓ 
COWORKING DE CATALUNYA

Finançament per a startups: de la 
llavor a l’èxit

ATICCO

5 casos d’èxit de pimes catalanes a 
les xarxes socials

IMAGINA

People first: no hi ha creixement 
sense equip.
NETMENTORA CATALUNYA

14 h Emprenedoria i lideratge 
femení en l’Economia Social 
i Solidària: experiències 
del programa ‘Camí de la                                                                                                                 
solidesa’ i ‘Construïm en femení’

BARCELONA ACITVA

Et convidem al nostre casament! 
Coneix un cas d’unió entre un 
inversor i un emprenedor

BUSINESS ANGELS NETWORK 
CATALUNYA

El model del teletreball a la pime

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

Fes la teva millor marca!
INTERCOL·LEGIAL

15 h Kike Corral

THEPOWERMBA

Taula Rodona “Experiències 
corporatives d’Open Innovation”
ATICCO

Negocibersegur: digitalitza el teu 
negoci i fes-lo cibersegur

CAMBRA DE BARCELONA

Com puc descobrir i gestionar 
el talent emprenedor en la meva 
organització? On puc captar talent? 
Estic preparada per liderar?

CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA

16 h Emprendre: una aventura amb 
diferents camins

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

Mitigar els gaps per accelerar el 
desenvolupament de nous productes
EURECAT

An invisible lever for your success. 
Revealing the hidden value of 
intangibles

BARCELONA ACITVA

Talent Digital: oportunitats i 
desafiaments

BARCELONA ACTIVA

17 h Els beneficis de connectar

SAMANTA VILLAR

Startups com a motor de progrés 
social i ambiental
FUNDACIÓN EVERIS

Fomentant el talent emprenedor

FUNDACIÓN ONCE
El poder de ser present, per a 
potenciar el teu propi talent i el de la 
teva organització

ANDRES MARTÍN

18 h Vendes en mercats internacionals 
per a persones emprenedores: errors 
freqüents en la internacionalització

CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA

Com ho he fet per tancar la meva 
ronda de finançament?

KEIRETSU FORUM

Com fer créixer el teu negoci sense 
fer publicitat

PIMEC, PETITA I MITJANA 
EMPRESA DE CATALUNYA

L’aportació laboral de les persones 
neurodivergents. Casa Batlló: cas 
d’èxit

FEDERACIÓ DE CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL DE 
CATALUNYA

PROGRAMA BIZBARCELONA _ 10 NOVEMBRE

Activity 
Sponsors

EMPRENDRE
STARTUP

& BUSINESS 
INNOVATION

CREIXEMENT TALENT

     

    9:30 h  OBERTURA PORTES

      10 h  Després d’un temps en marxa, què 
no tornaria a fer?

CAMBRA DE COMERÇ DE 
BARCELONA

Innovació, economia i inversió 
d’impacte

SHIP2B FUNDACIÓN

Oportunitats del finançament 
‘Fintech’

CATALUNYA EMPRÈN

No siguis massa exigent en la teva 
reinvenció personal i professional

FEDERACIÓ DE CENTRES 
ESPECIALS DE TREBALL DE 
CATALUNYA

11 h Idea, projecte i negoci. Com?

COL·LEGI OFICIAL DISSENY 
GRÀFIC DE CATALUNYA

Economia d’impacte: com 
impulsar-la des de la innovació i la 
inversió d’impacte

SHIP2B FUNDACIÓN

D’emigrant a emprenedor social

OUSMAN UMAR

Soc el que vull ser

AUTOOCUPACIÓ

12 h La poderosa màgia de les 
propostes de valor

SÈNIORS PER A L’ORIENTACIÓ 
DEL TALENT EMPRENEDOR

Innovació i noves oportunitats al 
món rural

CATALUNYA EMPRÈN

Empresa B2B: com generar un 
millor negoci, més predictible i 
escalable

ESADE

Innovar i vendre: la combinació 
perfecta
CLUB DE MARKETING

13 h Coneix el model empresarial per 
crear professionals amb futur i 
projectes d’èxit

FEDERACIÓ COOPERATIVES 
TREBALL CAT

El Hub Talent, una nova eina 
Metropolitana per la innovació 
empresarial

ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA

Dones ‘Tech’ i lideratge femení

CATALUNYA EMPRÈN

Darrera actualització: 3 de novembre

PROGRAMA BIZBARCELONA _ 11 NOVEMBRE

Activity 
Sponsors



1.554
ASSISTENTS 

 

4/5
VALORACIÓ

DEL VISITANT 

Màrqueting Emocional i 
Experiencial
Lideratge Comunicacional

GEMMA FILLOL
Periodista
Autora de llibres como Madre 
hay más que una o la carga 
mental femenina

SAMANTA VILLAR
COO
ThePowerMBA

KIKE CORRAL

SALA EMPRENDRE

MEMÒRIA 2021IMPULSEM EL TALENT I LA INNOVACIÓ PER REACTIVAR ELS NEGOCIS

“El poder del màrqueting 
emocional i experiencial” “Com connectar?”

“10 eines que tot empre-
nedor digital hauria de 
conèixer.”

ACTIVITY SPONSOR /

Al Bizbarcelona 2021 es van reunir experts 
de referència i es van presentar casos 
reals per mostrar noves perspectives per 
als projectes emprenedors.

També es van posar a l’abast de tots els 
assistents solucions i serveis per superar 
els reptes que planteja el procés de creació 
d’un nou negoci.

DONEM ALES A LA TEVA CAPACITAT 
EMPRENEDORA



President del Patronato de la 
Fundación lfTL
Institute for Transformational 
Leadership

RUBÉN LLOP
Conferenciant internacional, for-
madora i consultora en vendes i 
motivació inclosa al llibre Top 100 
Speakers Spain

MÒNICA MENDOZA
Emprendedor social i 
fundador ONG NASCO 
Feeding Minds

OUSMAN UMAR

850
ASSISTENTS 

 

4/5
VALORACIÓ

DEL VISITANT 

Bizbarcelona 2021 va oferir conferències 
amb estratègies i recursos per ajudar 
a fer créixer les empreses o projectes 
professionals personals.

Es va descobrir solucions innovadores, 
eines i casos reals per inspirar a persones 
que volien portar el seu projecte al següent 
nivell.

SALA CREIXEMENT
EINES I SOLUCIONS PERQUÈ 
IMPULSIS EL TEU NEGOCI
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“Com atraure i retenir el 
talent? Un enfocament 
trencador sobre què han 
de fer les organitzacions 
per atraure, cultivar, cui-
dar i mantenir el seu
talent”

“Com augmentar la
resiliència a les persones 
ia les organitzacions”

“D’emigrant a emprenedor 
social”

ACTIVITY SPONSOR /



Cofundadora i directora 
general Fundació Ship2B

CLARA NAVARRO
CEO
Hello Tomorrow

ARNAUD DE LA TOUR
Fundador
Institute of Next

ALFONS CORNELLA

729
ASSISTENTS 

 

4/5
VALORACIÓ

DEL VISITANT 

“Innovació, economia i 
inversió dimpacte”

“Deep tech, how to catch the 
next wave of innovation”

“Innovació empresarial: 
com innovar sense ser 
Google”

Al Bizbarcelona 2021 es va ajudar 
a incorporar la innovació a totes les 
àrees de la empresa o a integrar-la en 
l’ADN d’un nou projecte. També es van 
presentar noves metodologies per innovar 
que ja utilitzen pimes, grans corporacions 
i start-ups.

SALA startup &
business innovation
DEMOCRATITZEM LA INNOVACIÓ
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Conferenciant internacional, 
professora universitària y 
autora dels llibres Working 
Happy i Liderar en Femenino

TXELL COSTA

Fundador, Instituto 
Esmindfulness.
Autor de PlenaMente

ANDRES 
MARTÍN-ASUERO

Consultora y Speaker en entornos de 
alta competición Socia de la Consultora 
MoreThanLaw+ y Fundadora de la marca 
VivircorRiendo

PAULA
FERNÁNDEZ-OCHOA

1.294
ASSISTENTS 

 

4/5
VALORACIÓ

DEL VISITANT 

“Innovar i vendre: 
el combo perfecte”

“El poder de ser-hi pre-
sent, per potenciar el teu 
propi talent i el de la teva 
organització”

“Fes la teva millor marca!”

La sala Talent va reunir les principals 
conferències de l’espai comú entre 
Bizbarcelona i Saló de l’Ocupació, on 
es van exposar les eines i tàctiques 
principals per descobrir què necessiten 
les empreses per aprendre a gestionar-
ho millor.

SALA talent
APROFITA EL POTENCIAL DEL TALENT
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ACTIVITY SPONSOR /



/ORIENTACIÓ JURÍDICA

/REACTIVACIÓ
 EMPRESARIAL

/VENDES

780
 assesSoraments

Bizbarcelona 2021 es va posar 
a la disposició dels assistents 
l’assessorament de professionals i 
experts de diferents àmbits i sectors. 
Els podien trobar als estands de les entitats 
promotores del saló per resoldre qualsevol 
dubte, consulta o pregunta relacionada 
amb el un projecte o negoci.

assessorament
CONSELL PERSONALITZAT PER A 
MILLORS DECISIONS

àrees 
temàtiques

/CREACIÓ D’EMPRESA

/DIGITALITZACIÓ

/ECONOMIA SOCIAL I
 SOLIDÀRIA

/FINANÇAMENT

/iNTERNACIONALITZACIÓ

/GESTIÓ I ESTRATEGIA
 EMPRESARIAL
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Inclusiu, creatiu 
o femení: tots els 
talents conflueixen 
a TalentxBCN

TalentxBCN ES CONSOLIDA COM A 
ESPAI D’OPORTUNITATS I SERVEIX 
DE PUNT DE TROBADA ENTRE 
TALENTS I EMPRESES

SALA TALENT

Aprofita el potencial del 
talent

TALENT DIGITAL BY 
BARCELONA ACTIVA

Descobreix el talent digital 
que es forma al Cibernàrium 
i l’IT Academy.

TALENT 
OPPORTUNITIES
&PROFESSIONAL 
CONTACTS

Oportunitats de negoci  
i laborals, de la mà 
de la Intercol·legial de 
Col·legis Professionals 
de Catalunya i del 
Consell de Gremis.

SALA TALENTXSEC-
TORS 

Coneix noves 
oportunitats laborals 
en els Sectors clau de la 
ciutat.

TALENT X CONNECTAR
WORKSHOPS

Activitats i workshops 
per potenciar el 
talent a l’empresa i 
noves  oportunitats als 
marketplaces.

SÍ, I MILLOR

Conferències i activitats, 
organitzades per FECETC 
(Federació de Centres 
Especials de Treball de 
Catalunya), que van posar 
en contacte persones amb 
discapacitat amb empreses 
interessades a contractar talent 
amb capacitats múltiples.

MEMÒRIA 2021

Va ser el punt de trobada entre Bizbarcelona 
i Saló de l'Ocupació, una àrea per descobrir als 
nous visitants noves vies per aprofitar el talent i 
donar resposta als reptes que aquest suposa.
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MEMÒRIA 2021

Al Bizbarcelona 2021 es va poder 
participar en els workshops i activitats 
de networking gratuïts impartits per 
experts de diferents àmbits i descobrir 
idees i noves habilitats que serviran 
per crear o fer créixer els projecte, per 
conèixer altres maneres de fer les coses 
i per ampliar la xarxa de contactes 
professionals.

TALLERS i workshops

+ 50 oportunitats 
per reactivar 
els projectes

BIZSOLUTIONS

TALLER PRÀCTIC:

Com aplicar la 
Gamificació per 
rendir més en el teU
DIA A DIA

ORGANITZAT PER/

APRÈN A ACONSEGUIR
CLIENTS AMB LES 
‘SOCIAL ADS’

DESIGN THINKING PER
A PERSONES 
EMPRENEDORES

BIZDIGITAL 
THINKING

Treballem els reptes 
de la teva empresa 
en transformació 
digital

ORGANITZAT PER/

Aspectes legals 
en el procés de 
Transformació 
Digital

T’ajudem a fer 
créixer el teu 
negoci: protegeix el 
que et fa diferent

BIZINNOVATION

Startupiza la teva 
pime amb Business 
Model Canvas

ORGANITZAT PER/

L’Economia Social 
i Solidària com 
a alternativa 
emprenedor

AticcoLab Pitch 
Competition
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1.332
ASSISTENTS 

 



485
ASSISTENTS 

 

Equips amb talent 
d’alt rendiment

NETWORKING
talent
xconnectar

SOS Mentoring: 
utilitza un mentor 
o mentora per 
afrontar la crisi

ORGANITZAT PER/

Network Talent
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600
ENTREVISTES 

ORGANITZAT PER/

ENTREVISTES PRESENCIALS
TALENT OPORTUNITIES & 
PROFESSIONAL CONTACTS

MEMÒRIA 2021

Oportunitats de negoci i laborals, de 
la mà de la Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya i del Consell 
de Gremis.
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31
CONTRACTES 
LABORALS 

MATERIALITZATS

21
empresEs 

1.150
ENTREVISTES 

74
OFERTES DE
TREBALL

MEMÒRIA 2021

Conferències i activitats, organitzades per FECETC (Federació 
de Centres Especials de Treball de Catalunya), que van posar 
en contacte persones amb discapacitat amb empreses 
interessades a contractar talent amb capacitats múltiples.

espai SÍ, I MILLOR
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Una iniciativa de BIZBARCELONA, 
el Saló de l’Ocupació i Barcelona 
Activa per visibilitzar la feina de pimes, 
entitats i persones emprenedores que 
han destacat durant el 2020-2021 en 
l’aplicació de la innovació i el talent en la 
transformació dels seus negocis.

reconeixements
”BARCELONA 
MAI S’ATURA”

GUANYADORS
iNNOVACIÓ AMB 
IMPACTE SOCIAL

GUANYADORS
iNNOVACIÓ 
EN LA GESTIÓ

GUANYADORS
TALENT QUE
TRANSFORMA
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Bizbarcelona ha estat 
present més que mai 
a les xarxes socials, 
de la mà de ponents, 
expositors i visitants 
que han mostrat la seva 
satisfacció pre i durant 
la celebració. Y s'han 
encarregat de viralitzar 
els continguts i l'èxit del 
saló.

Bizbarcelona 
va ser tendència 
durant la 
celebració 
del saló 
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La xarxa professional LinkedIn ha estat el principal 
aparador per recollir opinions sobre la qualitat dels 
continguts de Bizbarcelona.

opinions
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Hi ha molta gent que necessita 
camins per reorientar la seva vida… 
aquests salons són útils per a moltes 
persones, realment AJUDEU A 
CONSTRUIR VIDES.

Samanta Villar
Periodista

El BIZBARCELONA 
PROPORCIONA UNA VISIÓ 360º de 
tot el talent més jove i de les Pimes, 
que són el motor de l’economia 
catalana.

Ana Rosselló
Directora de màrqueting 
Cambra de Comerç de Barcelona

CATALUNYA I BARCELONA 
TENEN LA TAXA D’ACTIVITAT 
EMPRENEDORA MÉS ALTA 
RESPECTE A ESPANYA i també el 
potencial més alt de les persones que 
volen emprendre.

Maria Àngels Pla
Cap del servei d’emprenodoria de la 
Generalitat de Catalunya

Aquest any hem innovat fent 
tallers i workshops, hem tingut 
molt bona resposta: MÉS DE 100 
PERSONES SOLAMENT EN UN 
NETWORKING.

Sofía Ricart
Directora de màrqueting PIMEC

biz quotes
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Anna Hernández Bonancia
Directora de la Agència 
Desenvolupament Econòmic de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Les REGLES DEL JOC ESTAN 
CANVIANT EN L’ENTORN LABORAL i 
crec que cada vegada més, el TALENT 
FEMENÍ EN GENERAL, estarà més 
alineat amb les anomenades power skills 
o habilitats essencials.

Iolanda Triviño
Founder & CEO
Valkiria Institute for Futures

Nosaltres, com a col·legi, 
hem vingut a donar suport, tant 
a la iniciativa del saló com al 
COL·LECTIU COMERCIAL, perquè 
pugui tornar i tenir un referent a les 
vendes.

Jordi Martí
Director COACB

Creiem que sobretot el Bizbarcelona 
és un GRAN REFERENT PER A LES 
EMPRESES I ELS EMPRENEDORS, 
perquè aquí troben molts serveis i 
oportunitats que poden aprofitar.

Albert Torras
Tècnic de servei de teixit productiu de 
la Diputació de Barcelona

El Bizbarcelona té una gran trajectòria 
i amb el temps s’ha anat readaptant a 
les necessitats: L’entorn canvia, el futur 
encara canviarà més i si volem donar 
més oportunitats a les persones ENS 
HEM D’ADAPTAR I ADAPTAR-LES A 
AQUEST FUTUR.
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Ousman Umar
Fundador ONG Nasco Feeding Minds

APROVECHAD LOS RECURSOS 
que os da la ciudad de Barcelona 
y Bizbarcelona, para ayudaros a 
MONTAR VUESTRO PROPIO 
NEGOCIO.

Aquest any 2021 ha estat 
l´EDICIÓ DE LA REACTIVACIÓ, 
d´impulsar tots els negocis, 
l´emprenedoria, conjuntament amb 
el Saló de l´Ocupació, ajudar al teixit 
econòmic de la ciutat.

Aleix Planas
Director Bizbarcelona

L’EMPRENEDORIA, TOTS 
D’ALGUNA FORMA, LA PORTEM 
DINS. El que passa és que ens fan 
creure que no som capaços de fer 
pràcticament res. Cal recordar que som 
les persones més capaces que mai 
han existit en aquesta terra, amb més 
oportunitats que mai.

Xavier Dumont
Responsable del Servei per Emprendre 
de Barcelona Activa
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BIZBARCELONA 2021,CON EL
TALENTOY EL EMPRENDIMIENTO

INNOVACIÓN

OPORTUNIDADES
PROFESIONALES
Bizbarcelona coincide de
nuevo con el Saló de l’Ocupació,
que ofrece información,recursos,
herramientas y asesoramiento
individualizado a las personas que
quieran actualizar,encontrar fór-
mulas de autoempleo o reorientar
su trayectoria profesional.Ambos
eventos compartirán el área dedi-
cada al talento.El acceso para
visitar Bizbarcelona y el Saló de
l’Ocupació es gratuito,previo regis-
tro‘on line’.
Ambos eventos,organizados por
Fira de Barcelona,cuentan con
la colaboración de instituciones y
entidades que promueven la acti-
vidad económica y empresarial,
el emprendimiento y el empleo.
Además del Ajuntament de
Barcelona,a través de Barcelona
Activa,como promotor principal
tienen una importante implicación
la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Barcelona,Pimec,el
ÁreaMetropolitana de Barcelona
y la Cambra de Comerç de
Barcelona.

B
izbarcelona, evento referente

para el ecosistema emprende-

dor y el tejido empresarial de

la ciudad, enfocará sus más de

120 conferencias y activida-

des alrededor de cuatro ejes:

Emprender, Crecimiento,

Start-ups&Business, e innova-

tion y talento. En la cita, que se

celebrará del 9 al 11 de noviem-

bre en el recinto de Montjuïc,

participarán unos 300 ponentes que compartirán

experiencias, consejos, herramientas y técnicas con

los visitantes. Bizbarcelona incluirá, además, cuatro

espacios con talleres para aprender soluciones para la

transformación digital, técnicas de gestión, innovación

y productividad empresarial, y estrategias para captar,

gestionar y motivar el talento en la empresa. También

se desarrollarán actividades para poner en contacto a

personas emprendedoras y empresarias con posibles

colaboradores, proveedores y trabajadores. Y se ofre-

cerá información sobre recursos y servicios, además de

asesoramiento personalizado sobre la gestión empre-

sarial en los stands de las entidades expositoras.

En el eje específico de contenidos dirigidos para

start-ups e innovación empresarial se explicarán casos

de éxito de compañías de base tecnológica consolida-

das que han creado soluciones disruptivas. También se

dedicarán varias sesiones a la financiación, a las posi-

bilidades que abre la Open Innovation y a la economía

e innovación con impacto.

Entre los conferenciantes destacados figuran nom-

bres como Clara Navarro, directora general de la

Fundación Ship2B; Natalia Olson, ex asesora de inno-

vación de Barak Obama; Alfons Cornella, fundador

de Institute of Next; Helena Torras, socia-directora de

PaoCapital; XavierMarcet, CEOLead to Change; José

Antonio Gago, directivo de Eurecat; Miquel Costa,

presidente de Keiretsu Forum y AnnaMajó, directora

de proyectos de innovación empresarial y responsable

de economía azul del Ajuntament de Barcelona. Se

debatirán cuestiones como los laboratorios de innova-

ción con pymes; la innovación abierta en las grandes

empresas; la aceleración del desarrollo de nuevos pro-

ductos; la innovación, economía e inversión de impac-

to; las rondas de financiación; nuevas oportunidades

en elmundo rural o cómo innovar sin ser Google.

Emprendimiento en ciencia y tecnología
Mención especial merece la Barcelona Deep Tech

Summit, organizada por Barcelona Deep Tech Node

(alianza entre Barcelona Activa, UB, UAB, UPC, UPF

y UOC), para dar visibilidad e impulsar el emprendi-

miento en ciencia y tecnología en la ciudad. Incluye

conferencias impartidas por investigadores de presti-

gio, start-ups y spin-offs, así como grandes empresas

y corporaciones con el fin de abordar las dificultades

y oportunidades en el ámbito de la investigación e

innovación. Y habrá una start-up competition entre

ocho compañías finalistas, apadrinada por el CEO de

Hellow Tomorrow, Arnaud de la Tour, que hablará de

los nuevos horizontes para las deeptech.

Bizbarcelona ofrecerá talleres para aplicar la men-

talidad de las start-ups en pymes con modelos como

Design Thinking, Lean, Canvas o Growth Haking;

para enfrentarse a un elevator pitch o para organizar

mejor el tiempo y obtenermayor productividad. Y cele-

brará la AticcoLab Pitch Competition dirigida a start-

ups innovadoras con soluciones para la digitalización y

eficiencia de empresas y negocio.

Bizbarcelona vuelve del 9 al 11 de noviembre al recinto de Montjuïc como referente del ecosistema emprendedor y el tejido empresarial
Bizbarcelona

27/10/21La Vanguardia (Ed. Català) -Start-Up
Cataluña
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  PUBLICITAT

que afirmen que, al cap de deu 
anys, les empreses que han conti-
nuat innovant en temps de crisi 
han tingut més bons resultats que 
les que van tancar l’aixeta per sal-
var els mobles.  

¿S’ha continuat innovant 

durant la pandèmia? 

Hi ha hagut de tot. Però sí que és
cert que moltes empreses han lle-
git bé el canvi de panorama i han 
sabut adaptar-s’hi amb rapidesa i 
comoditat. Diversificar i obrir nous 
mercats també és una forma d’in-
novació. Una empresa de rentat de 
cotxes, per exemple, va crear un 
sistema per desinfectar ambulàn-
cies. El futur de les companyies es-
tà en la capacitat de saber llegir
què els diu el mercat i trobar-hi
una bona resposta. 

“Innovar no és anar a la Lluna,  
és arribar a la cantonada  
millor que l’última vegada”

Alfons Cornella CONSULTOR EXPERT EN INNOVACIÓ I FUNDADOR DE L’INSTITUTE OF NEXT

cantonada i fer-ho cada cop una 
mica millor. No cal crear departa-
ments d’innovació amb despatxos 
fantàstics i sous alts. N’hi ha prou 
amb encoratjar els treballadors a 
tenir idees noves i a premiar-los. 

¿Per a una pime, quin és el 

millor moment per innovar? 

Actualment, una empresa que no
innovi és una empresa amb molt 
poc futur. En un mercat globalit-
zat, la competitivitat ho conver-
teix en un atribut indispensable. 
Cal mirar sempre què fan els al-
tres. En èpoques de crisi, com la 
del 2008 o la pandèmia, hi ha em-
preses que es posen en mode su-
pervivència i una de les primeres 
coses que retallen és la partida
destinada a innovació. És un error,
però l’entenc. Ara bé, hi ha estudis 

Biz Barcelona

A
mb prop d’una trente-
na de llibres publicats i 
un miler d’articles sig-
nats sobre tecnologia 
i transformació em-

presarial, Alfons Cornella és una 
de les veus més autoritzades del 
país quan es parla de cultura i dina-
mització de la innovació. Fundador 
de la consultora Infonomia i de 
l’Institute of Next, acumula més de 
vint-i-cinc anys d’experiència aju-
dant empreses a adoptar la inno-
vació com a motor de progrés i 
creixement. Enguany serà un dels 
ponents destacats del saló Bizbar-
celona 2021, que se celebrarà del 
9 a l’11 de novembre a la Fira de 
Barcelona. Durant la seva confe-
rència Com innovar sense ser Goo-

gle, titulada igual que el seu últim 
llibre publicat per Profit, l’expert 
revelarà com les petites i mitjanes 
empreses poden millorar incorpo-
rant la innovació com una peça 
més dels seus engranatges. 

Quan pensem en empreses 

innovadores, sempre ens 

venen al cap gegants 

tecnològics com Google, Apple 

i Amazon. Per què? 

És normal. Són empreses que fa
anys que dediquen grans esforços 
en presentar-se com a companyi-
es transformadores i disruptives. 
De fet, sovint es descriuen com les 
empreses que definiran el nostre 
futur. Ara bé, no són les úniques 
que innoven. Hi ha molts sectors 
que també estan canviant la nos-
tra vida: des del farmacèutic fins al 
de l’alimentació. Simplement, no
ho diuen tant. En realitat, tothom 
pot innovar: des d’un bar fins a una
empresa que fabrica maquinària 
especialitzada en embalatge de 
paquets. Hem de tenir clar que la 
innovació no és només crear un 
nou producte: també és fer-hi un 
petit canvi o modificar-ne lleuge-
rament el procés de producció per 
aconseguir generar més valor.

I, per innovar, vostè defensa 

que s’ha de tenir aptitud i 

actitud. Ja n’hi ha prou? 

MARC AMAT

molt més gran. Una idea reeixida 
serà sempre la que resolgui una 
necessitat del mercat. 

Però el procés de prova i error 

pot ser etern i requereix una 

inversió important.  

A moltes empreses, sobretot les
pimes, quan els parles d’innovació 
els ve al cap la imatge d’un forat
negre. No saben quants diners hi 
hauran d’invertir i, a més, tampoc 
saben si els recuperaran. S’ha d’in-
novar sempre dins les possibili-
tats de l’empresa. Un truc molt 
senzill per transformar-se és es-
coltar les queixes dels clients. 
Amb això ja es pot innovar: es pot
modificar el procés per ajustar el 
valor que ofereixes a allò que de-
mana el mercat. La innovació no 
és anar a la Lluna: és arribar a la 

No del tot. També cal entendre 
que la innovació no és una qües-
tió puntual. D’idees en neixen un 
munt, però la clau de la innovació 
es troba en saber com aprofitar-
les per generar més valor. No n’hi 
ha prou en tancar deu persones en 
una habitació i un paquet de pòs-
tits. Cal saber quines idees són les 
que poden funcionar. Quan es van
inventar els patinets Segway, 
ments brillants van apuntar que 
seria el transport del futur. Però 
han passat els anys i no ha estat ai-
xí. Fins i tot s’han deixat de fabri-
car. En canvi, la sèrie de televisió 
nord-americana Seinfeld, que al 
principi de tot no trobava produc-
tora, ha acabat sent una de les més 
vistes. Si volem generar bones ide-
es, se n’han de tenir moltes: així, la 
probabilitat que una funcioni és 

CÈLIA ATSET

CONTINGUT PATROCINAT
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La Gran notorietat 
al mitjans, abalen 
l’èxit del saló
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PREMSA 2021 ONLINE 2021 TELEVISIÓ 2021 RÀDIO 2021

Nombre 
d’informacions 55 284 9 10

Espai (en pàgines) 36,67 - -

Durada 0:35:47 0:26:24

Valoració econòmica 1.216.475 € 284.061 € 242.674 € 10.405 €

COBERTURA MEDIÀTICA PER MITJANS
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33
INSERCIONS

PUBLICITÀRIES I 
DE CONTINGUT 

 

2
ENCARTAMENTS 

MITJANS OFF: PREMSA

CAMPANYA DE  
PUBLICITAT
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GENERAL: COMARCAL: ECONÒMICA:
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134
FALQUES 
DE RÀDIO 

MITJANS OFF: RÀDIO

CAMPANYA DE  
PUBLICITAT

MEMÒRIA 2021IMPULSEM EL TALENT I LA INNOVACIÓ PER REACTIVAR ELS NEGOCIS

2,2 M
D’IMPACTES A 

CATALUNYA RÀDIO

1,7 M
D’IMPACTES A 

RÀDIOS MUSICALS



300
BANDEROLES 

11
LÍNIES DE 

BUS 

CAMPANYA DE  
PUBLICITAT
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1.105.000
IMPACTES E-MAIL

488.199
total d’impreSsions

 

50%
acreditacions mÉs

que AL 2020

4:25
Min Mitjans de 

temps a la pàgina

Registre gratuït
------------

Entra aquí

21 - 23 SETEMBRE 2021
RECINTE MONTJUÏC

impulsem el Talent 
i la INNOVACIÓ
per reactivar 
ELS NEGOCIS

impulsem el Talent 
i la INNOVACIÓ

87.746
total visitEs web

comunicació
online en 
xífres
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PERFIL

Tinc una 
Startup

11%

Aturat
8% 

Més de 45 anys

De 35 a 45

De 25 a 34

Menys de 25 anys

53,9 

26,0

11,8

8,3

Universitaris

FP

Secundaris

Primaris

Altres

EdaT

NIVELL D’ESTUDIS (FINALITZATS)

69,6

13,7

7,4

1,0

8,3

Tinc una 
empresa

28%

Emprenedor
28%

Altres
(formadors, estudiants, 

ecosistema,...)
25%

PERFIL 
DE VISITANT
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Expectatives de la visita

SATISFACCIÓ GENERAL DE LA VISITA

El bizbarcelona una cita de referència?

El 85,8% diu que Bizbarcelona 
és la cita de referència per 
emprenedors i pimes

Expectatives
i satisfacció
del 
bizbarcelona
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BIZBARCELONA 2021:
CONNECTA AMB LA 
INNOVACIÓ I EL TALENT

QUAN LA REACTIVACIÓ
PASSA PEL TALENT

LA COL·LABORACIÓ 
PUBLICOPRIVADA, MOTOR
DE LA REACTIVACIÓ

EL TALENT ÉS 
EL MOTOR DE
LA REACTIVACIÓ

BIZMAGAZINE:
9.827 RAONS PER
REACTIVAR L’ECONOMIA

BIZMAGAZINE s’ha consolidat com el 
mitjà on recollir les últimes noticies 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, 
convertint-se en una important eina 
de fidelització que crea vincles entre 
BIZBARCELONA I ELS SEUS PÚBLICS.

BIZMAGAZINE
TROBA TOTA L’ACTUALITAT I LES 
TENDÈNCIES PER EMPRENDRE O 
FER CRÈIXER EL TEU NEGOCI

MEMÒRIA 2021

NEWSLETTERS:
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25.505
total de
seguidors 

564
publicacions

874.811
impressions

5.588
CLICKS

47,83%
ENGAGEMENT

16.978
Interaccions

24.365
total de
seguidors 

206.664
impressions

6.447
Interaccions

2020

2021

Les Xarxes Socials de Bizbarcelona 
s’han mantingut en constat augment, 
amb un pic de moviment durant els 
mesos d’octubre i novembre, perquè són 
els mesos previ i de celebració del saló.
El 2021 hem experimentat una grata 
sorpresa amb la xarxa de contactes 
professional per antonomàsia, Linkedin, 
amb un percentatge d’Engagement de 
gairebé el 60% (la més gran de totes 
les nostres xarxes socials) i gairebé 500 
seguidors guanyats.
El que ens porta a la reflexió d’apostar 
fermament per ella a la nostra propera 
campanya 2022.

xarxes socials
Vam tenir un 60% d’engagement 
en la xarxa Linkedin
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Enguany, les més de 94 institucions, 
empreses públiques i privades que 
conformen la BIZCOMMUNITY han 
posat a disposició de pimes, autònoms 
i emprenedors, les eines ne-cessàries 
per impulsar els seus nous negocis i 
projectes.

La generació de continguts al voltant de 
la BIZCOMMUNITY ha ajudat a la difusió 
i promoció del certamen (generant prop 
de 2.000.000 d’impactes amb els 
e-mailings).

bizcommunity
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COMITÈ 
EXECUTIU
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Sr. Jaume Collboni Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

BARCELONA ACTIVA

Sr. Lorenzo di Pietro Director Executiu d’Emprenedoria, Empresa i Innovació

Sra. Montserrat Basora Directora d’Emprenedoria

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

Sra. Anna Rosselló Directora de Marqueting

Sr. Xavier Ricart Director d’Institucions i Relacions Corporatives

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Sra. Montserrat Vilalta i Cambra Directora General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement

Sra. Maria dels Angels Pla Porta Cap de Servei d’Emprenedoria - Generalitat de Catalunya

Sr. Josep Vidal i Fàbrega
Director General d’Economia Social, El Tercer Sector, Les Cooperatives i 
Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Anna Miquel Planas Cap de l’Àrea d’Emprenedoria i Formació

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Sr. Roger Pumares Gerent de Serveis de Desenvolupament Econòmic

Sra. Trinidad  Molina Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

PIMEC

Sr. Antoni Cañete Martos Secretari General

Sr. David Giménez Director Executiu

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Sra. Anna Hernandez Bonancia Cap de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de la AMB

FIRA DE BARCELONA

Sr. Constantí Serrallonga Director General

Sr. Emili Farrerrons Director de l’Àrea de Relacions Institucionals i Protocol

Sr. Ricard Zapatero Director de l’Àrea de Desenvolupament Negoci Internacional

Sra. Amparo Losada Directora de l’Àrea de Comunicació

Sr. Roger Bou Director BU Tecnologia i Emprenedoria

Sr. Aleix Planas Director del saló BIZBARCELONA



PER A MÉS INFORMACIÓ 

www.bizbarcelona.com

SEGUEIX-NOS

#bizbarcelona21


