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BARCELONA

INNOVACIÓ 
i Talent
per reactivar 
ELS NEGOCIS

 
Conferències, assessorament, recursos
i networking per a persones emprenedores, 
pimes, professionals autònoms i startups.
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BIZBARCELONA: 
una fórmula d’èxit.

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 cerquen opcions d’autoocupació: aquest és el propòsit 
de BIZBARCELONA. 

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 més, molt més.

El saló que atreu milers de persones interessades a posar en 
marxa un negoci propi, explorar oportunitats per reinventar-se o 
donar un nou impuls a empreses que ja funcionen. 

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

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------
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ÀREES: 
L’ESTRUCTURA INNOVADORA 
QUE S’ADAPTA A TU. 

“EMPRENDRE”
 
Idees de negoci, Business 
Plan, Fiscalitat, Marca, Laboral, 
Empresa amb Propòsit/ ODS... 
Ajuda a fer realitat idees 
de negoci.

“CREIXEMENT”
 
Finançament, màrqueting i 
Vendes, Internacionalització, 
Digitalizació... Les estratègies, 
les eines i els recursos per 
portar els negocis a un altre 
nivell.

“STARTUPS & BI”

Deeptech, Business Innovation, 
Com crear una startup, ... 
La innovació i les tendències 
tecnològiques per crear el futur 
empresarial.

“TALENT”

El punt de trobada entre 
el BIZBARCELONA i el Saló 
de l’Ocupació, per ajudar 
a desplegar tot el talent de 
les persones.

BIZBARCELONA organitza els seus espais i activitats al voltant 
de quatre blocs temàtics:

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------
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MOLTES RAONS PER PARTICIPAR
COM A EXPOSITOR

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------

1 2 3Posicionament de 
marca: augmenta 
la teva visibilitat dins 
de l’ecosistema emprenedor 
i empresarial de Barcelona 
i la seva àrea metropolitana

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 cerquen idees 
per emprendre, tenen 
projectes de negoci 
en marxa o són 
responsables de pimes
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MOLTES RAONS PER PARTICIPAR
COM A EXPOSITOR

4 5 6Interactua en persona 
amb el teu potencial 
client: sabràs millor 
què és el que necessita 
i què li pots oferir. 
En trauràs 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 l’ocupació. Poden ser 
els teus prescriptors.

Identifica les principals 
tendències. Coneixement 
de primera mà en 3 dies 
que et permetrà adaptar 
el teu concepte de negoci 
a l’evolució del mercat 
i els clients.

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------
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BIZBARCELONA 2020 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

7.123
visitants

128
CONFERÈNCIES
PRESENCIALS

78
CONFERÈNCIES
STREAMING

4.512
ASSISTENTS 
ONLINE

253
ponents

168
ASSESSORAMENTS
VIRTUALS

150
ENTREVISTES 
PRESENCIALS 
ALS ESPAIS DE 
NETWORKING

* Cifres d’assistents en l’edició 2020 en el marc de la pandèmia del COVID-19

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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PERFIL DEL VISITANT

PERFIL Perfil Pimes i Autònoms Facturació PIMES I AUTÒNOMS

 Propietari/a

Gerent/Director General/CEO

Director de àrea/departament

Tècnic

Comandament intermig

31%
PIMES i 

Autònoms

36%
Emprenedors i 

startups
15% 
Aturats

9% 
Estudiants

9% 
Ecosistema (Ecosistema 
(tècnics especialistes, 
formació, assesorament, 
professionals del sector, 
entitats i institucions 
publiques, ...)

        61,53% 

              29,10% 

  5,50% 

              2,37% 

           1,50%

Ns/Nc

Altres

més 25 milions

21-25  milions

16-20  milions

11-15 milions

1-5 milions

Menys 1 milió i més gran de 0

2,8

0,9

1,9

0,9

0,9

0,9

10,4

PERFIL PIMES I AUTÒNOMS

2,70% 
Societat Cooperativa

42,88%
Societat Limitada

40,88%
Autònom

2,25% 
Organizació sense 
ànim de lucre

1,64% 
Altres

0,55% 
Societat Laboral

0,38% 
Fundació 

0,24% 
Empresa 
d’inserció

0,10% 
Centre especial 
de feina

6,08% 
Start-up

2,73% 
Societat Anònima

62,22%
Graduat universitari14,41% 

Cicle Formatiu 
de Grau 
Superior

11,22% 
Batxillerat

5,04% 
ESO

5,02% 
Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà

2,09% 
ESO sense 
certificat
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Estudis finalitzats Àrees d’interès
RESPOSTA MULTIPLE
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BIZBARCELONA ALS MITJANS

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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Àmplia presència publicitària i repercusió mediàtica 
per a un esdeveniment transformador.

27 Insercions 
en premsa

100.000
Encartaments 
a El Periódico

500Banderoles

74 Falques
de ràdio

10 Línies 
d’Autobusos

campanya de publicitat

RÀDIO

PREMSA
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Una gran repercussió en diferents 
canals on-line per a un esdeveniment 

transformador

POTENT CAMPANYA DE COMUNICACIÓ

La força de la 
campanya online

Vam ser trending topic!
#Bizbarcelona20

Quantitat de vegades que els 
nostres seguidors han interactuat 
amb els nostres perfils. 

6.447
interaccions

TOTAL SEGUIDORS A LES XARXES 
SOCIALS. 

24.365
SEGUIDORS

12.812
6.742
1.744
521
3.067

533.153
impressions a la
campanya online

206.664
TOTAL D’IMPRESSIONS

201.850
visites al web

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------
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Aquesta edició, BIZBARCELONA es celebrarà al 
recinte de Montjuïc: un espai ampli que compta 
amb totes les facilitats i recursos necessaris 
tant per expositors com per visitants.

Àrea expositiva

         Bus: 
        Línies: 
        D20, H12, V7, 9, 13,  
        D40, 50, 65, 79, 91, 
        109, 150, 165

         Metro: 
         L3, L1 
        (estaci ó“Espanya”)

       Renfe: 
       (estació “Barcelona-Sants”)
       Enllaços des de l’estació de Sants:
       Bus: línia 109 (parada “Pl. Espanya”)
       Metro: L1 i L3 (estació “Espanya”)
       A peu: 15 minuts pel carrer Tarragona

Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (FGC):
Línies  S8, S33, R6, R5, S4 (estació “Espanya”)

Recinte de Montjuïc 
Plaça Espanya

Com arribar-hi:

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------
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OPCIONS D’ESPONSORITZACIÓ

UNICORN 
27.000 €

Retorn de la inversió 
77.000 €

DURANT L’ESDEVENIMENT

Logo a la senyalètica interior i exterior

Logo a la guia digital del visitant

Logo a l’acreditació digital del saló

Logotip indicant la localització de l’estand al plànol

Logo a totes les sales i espais del saló

Splash screen: 1 únic anunciant

Espai preferent

Conferència a la zona expositiva

Places d’aparcament durant els dies de l’esdeveniment

2on nivell

2on nivell

2on nivell

Sí

2on nivell

Sí

màx 64m2-min 32m2

2

8

POST ESDEVENIMENT
Logo a la memòria resum

  Informe de resultats final després del Saló

2on nivell

* 201.850 visites a la home page durant tota la campanya 2020
** Enviament a 30.000 leads de la BBDD del saló
*** Sota aprovació del Comitè de Programa

ABANS DE L’ESDEVENIMENT

Logo en anuncis de premsa i revistes

Logo a la home page del web

Logo a la BizMagazine (newsletter)

Logo en enviaments comercials i de visitants

Banner a BizMagazine (newsletter i web)

Publicació de notícies a la BizMagazine

Publicacions en el Twitter oficial del saló

Publicacions en el Linkedin oficial del saló

Vídeo promocional al canal de Youtube del saló

Interacció activa al Twitter

Ubicació preferent

2on nivell

2on nivell

2on nivell

2on nivell

Sí

4

4

4

2

Sí

Sí

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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  Social ads amb target específic
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ABANS DE L’ESDEVENIMENT

Logo a la home page del web

Logo a la BizMagazine (newsletter)

Logo en enviaments comercials i de visitants

Publicació de notícies a la BizMagazine

Publicacions en el Twitter oficial del saló

Publicacions en el Linkedin oficial del saló

Interacció activa al Twitter

Ubicació preferent

3er nivell

3er nivell

3er nivell

2

2

2

Sí

Sí

TIGER 
18.000 €

Retorn de la inversió 
35.000 €

3er nivell

POST ESDEVENIMENT

Logo a la memòria resum

  Informe de resultats final després del Saló

DURANT L’ESDEVENIMENT

Logo a la senyalètica interior i exterior

Logo a la guia digital del visitant

Anunci 1/2 pàgina a la guia del  visitant

Espai preferent

Conferència a la zona expositiva

Places d’aparcament durant els dies de l’esdeveniment

3er nivell

3er nivell

Sí

màx 32m2-min 16m2

1

4

* 201.850 visites a la home page durant tota la campanya 2020
** Enviament a 30.000 leads de la BBDD del saló
*** Sota aprovació del Comitè de Programa

OPCIONS D’ESPONSORITZACIÓ

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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  Social ads amb target específic
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EAGLE 
12.000 €

Retorn de la inversió 
21.000 €

POST ESDEVENIMENT
Logo a la memòria resum

  Informe de resultats final després del Saló

DURANT L’ESDEVENIMENT
Main sponsor de Food & Beverage Village o

d’una sala de conferències o d’espai de Networking

Espai preferent

Conferència a la zona expositiva

Places d’aparcament durant els dies de l’esdeveniment

Sí

màx 16m2

1

2

ABANS DE L’ESDEVENIMENT

Publicacions en el Twitter oficial del saló

Publicacions en el Linkedin oficial del saló

Ubicació preferent

2

2

Sí

LLEGENDA ORDRE D’APLICACIÓ DE LOGOS

PROMOTORS

UNICORN

TIGER

Logotip 1º nivell

Logotip 2º nivell

Logotip 3º nivell

OPCIONS ADDICIONALS

*201.850 visites a la home page durant la campanya 2019   | **Enviament a + 30.000 leads de la BBDD del saló
(10% IVA no inclòs)

Wi-FI

Logo home del saló*

1 Banner en la APP

1 Banner Bizmagazine**

Keynote speaker slot: Sponsor Parrot

4.000 €

   500 €

1.000 €

1.000 €

3.000 €

LOGO 
WEB

APP

PARROT 
3.000 €*

Conferència en una 
de les sales del saló 
(a concretar)

OPCIONS D’ESPONSORITZACIÓ

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------

 *Preu condicionat a participar a la zona expositiva
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Estand Pack 9 m2 

Fitxa tècnica

•  9 m2 de moqueta firal instal·lada
• Paret estructura recoberta amb
 tela 245 cm/h
•  1 rètol per expositor
•  Lluminària led

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 9 m2  2.350 €
10% IVA no inclòs 

•  1 quadre elèctric 1,2 kw
•  Mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  1 taula rodona bàsica
•  3 cadires blanques

No inclou:
• Drets d’inscripció (290 € + 10% IVA) 

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 300 x 249 cm 684 €
2 Lones 300 x 249 cm 1.210,15 € (30% de descompte en la segona unitat)

3) OPCIÓ LONES RETROIL·LUMINADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona 
retroiluminada
1 Lona 300 x 249 cm: 1.379,82 €
1 Lona 275 x 249 cm: 1.260,78 € | 2 Lones:  2.349,65 €
(30% de descompte en la segona unitat)

El material que recobreix les parets és de lona 
tèxtil, que no permet penjar elements gràfics.

La configuració dels Estands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En el cas de contractar sòl lliure és necessari presentar el projecte a 
l’organització del saló. Si vol contractar serveis addicionals als Estands Pack, s’ha de posar en contacte amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Estands Pack s’entregaran 48 h abans de la inauguració del saló sempre i quan disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació 
requerida 15 dies abans de l’inici del muntatge oficial.

ESTAND PACKS

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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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

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 16 m2  3.950 €
10% IVA no inclòs 

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodondes blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
• Drets d’inscripció (290 € + 10% IVA) 

3) OPCIÓ LONES RETROIL·LUMINADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona 
retroiluminada
1 Lona 400 x 249 cm: 1.829,32 €
1 Lona 375 x 249 cm: 1.693,96 € |  2 Lones:  3.132,37 €
(30% de descompte en la segona unitat)

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 400 x 249 cm 912 €
2 Lones 400 x 249 cm 1.613,54 € (30% de descompte en la segona unitat)

El material que recobreix les parets és de lona 
tèxtil, que no permet penjar elements gràfics.

La configuració dels Estands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En el cas de contractar sòl lliure és necessari presentar el projecte a 
l’organització del saló. Si vol contractar serveis addicionals als Estands Pack, s’ha de posar en contacte amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Estands Pack s’entregaran 48 h abans de la inauguració del saló sempre i quan disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació 
requerida 15 dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Estand Pack 16 m2 

ESTAND PACKS

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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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

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 32 m2  7.250 €
10% IVA no inclòs 

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  2 taules rodondes blanques
•  6 cadires blanques

No inclou:
• Drets d’inscripció (290 € + 10% IVA) 

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 800 x 249 cm 1.823 €

3) OPCIÓ LONES RETROIL·LUMINADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona 
retroil·luminada
1 Lona 800 x 249 cm: 3.161,00 €

El material que recobreix les parets és de lona 
tèxtil, que no permet penjar elements gràfics.

La configuració dels Estands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En el cas de contractar sòl lliure és necessari presentar el projecte a 
l’organització del saló. Si vol contractar serveis addicionals als Estands Pack, s’ha de posar en contacte amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Estands Pack s’entregaran 48 h abans de la inauguració del saló sempre i quan disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació 
requerida 15 dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Estand Pack 32 m2 

ESTAND PACKS

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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Fitxa tècnica
•  32 m2 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

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 32 m2  7.995 €
10% IVA no inclòs 

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret
•  1 taula rodona blanca
•  3 cadires blanques
•  4 puffs pomp II

No inclou:
• Drets d’inscripció (290 € + 10% IVA) 

3) OPCIÓ LONES RETROIL·LUMINADES

Per opcions de lona retroil·luminada, 
consultar amb ServiFira al telèfon 902 233 200

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 400 x 249 cm 912 €    2 Lones 400 x 249 cm 1.613,54 € 

Possibilitat de personalitzar el separador amb una lona
1 Lona 200 x 200 cm 373 €    2 Lones 200 x 200 cm 659,92 €

El material que recobreix les parets és de lona 
tèxtil, que no permet penjar elements gràfics.

La configuració dels Estands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En el cas de contractar sòl lliure és necessari presentar el projecte a 
l’organització del saló. Si vol contractar serveis addicionals als Estands Pack, s’ha de posar en contacte amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Estands Pack s’entregaran 48 h abans de la inauguració del saló sempre i quan disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació 
requerida 15 dies abans de l’inici del muntatge oficial.

Estand Pack 32 m2   Speak Corner

ESTAND PACKS

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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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 expositor
•  Lluminària led
•  1 quadre elèctric 1,2 kw (sobrant mínim 300 w)

•  4 taules rodones blanques
•  12 cadires blanques
•  1 moble porta fulletons amb safates 
•  2 mostradors 100 x 50 x 100 cm/h
•  2 tamborets

No inclou:
• Drets d’inscripció (290 € + 10% IVA) 

El material que recobreix les parets és de lona 
tèxtil, que no permet penjar elements gràfics.

La configuració dels Estands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En el cas de contractar sòl lliure és necessari presentar el projecte a 
l’organització del saló. Si vol contractar serveis addicionals als Estands Pack, s’ha de posar en contacte amb ServiFira trucant al 902 233 200.
Els Estands Pack s’entregaran 48 h abans de la inauguració del saló sempre i quan disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació 
requerida 15 dies abans de l’inici del muntatge oficial.

ESTAND PACKS

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
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Estand Pack 64 m2 

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack  64 m2  13.950 €
10% IVA no inclòs 

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 305,5 x 249 cm 684 €  
2 Lones 305,5 x 249 cm 1.210,15 €
3 Lones 305,5 x 249 cm 1.736,30 €
4 Lones 305,5 x 249 cm 2.262,45 €

3) OPCIÓ LONES RETROIL·LUMINADES

Per opcions de lona retroil·luminada, 
consultar amb ServiFira al telèfon 902 233 200
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Fitxa tècnica
•  4 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
•  Mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 tamboret

1) OPCIÓ SENSE PERSONALITZAR

Preu Pack 4 m2:  1.750 €
10% IVA no inclòs 

No inclou:
• Drets d’inscripció 
(290 € + 10% IVA) 

3) OPCIÓ LONES RETROIL·LUMINADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona 
retroil·luminada
1 Lona 200 x 249 cm: 906,25 €
1 Lona 175 x 249 cm: 804,75 € |  2 Lones:  1.525,29 €
(30% de descompte en la segona unitat)

2) OPCIÓ LONES IMPRESES PERSONALITZADES

Possibilitat de personalitzar el teu estand amb una lona
1 Lona 200 x 249 cm: 466 €
2 Lones 200 x 249 cm: 824,46 € (30% de descompte en la segona unitat)

* Condicions de participació:
• L’empresa ha de tenir menys de 3 anys
• Ha de tenir un màxim de 10 treballadors
• Els ingressos anuals no han de superar els 3 milions d’euros

Les empreses que hi participin no han de ser representants o 
distribuïdores d’empreses ja consolidades en el sector

El material que recobreix les 
parets és de lona tèxtil, que no 
permet penjar elements gràfics.

La configuració dels Estands Pack vindrà determinada per la diagramació de l’espai. En el 
cas de contractar sòl lliure és necessari presentar el projecte a l’organització del saló. Si vol 
contractar serveis addicionals als Estands Pack, s’ha de posar en contacte amb ServiFira trucant 
al 902 233 200. Els Estands Pack s’entregaran 48 h abans de la inauguració del saló sempre i 
quan disposem de la contractació de l’estand i de tota la informació requerida 15 dies abans de 
l’inici del muntatge oficial.

ESTAND PACKS

BIZBARCELONA: innovació i talent per reactivar els negocis 
------------------------------------------------------------------------------

Estand Exclusiu Start Up (4m2 ) *



CONTACTA AMB NOSALTRES

Alex Mas
Responsable Comercial
amas@firabarcelona.com
663 044 734

PER A MÉS INFORMACIÓ 

www.bizbarcelona.com
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