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Fitxa tècnica 

Hispack 2022, Packaging, Process & Logistics 
Dates de celebració 
Del 24 al 27 de maig de 2022 
 
Edició 
18 
 
Periodicitat 
Triennal (*) 
 
Caràcter 
Professional 
 
Horari 
De 9:30 a 18:30h (dimarts, 24 al dijous, 26 maig) 
De 9:30 a 16:00h (divendres, 27 de maig) 
 
Ubicació 
Pavellons 2 i 3 Recinte de Gran Via de Fira de Barcelona 
 
Superfície ocupada  
30.000 m2 nets (oferta comercial + activitats) 
 
Expositors directes 
600  
 
Països de procedència 
19 
 
Empreses representades 
1.100 
 
Visitants 
25.000 (previsió) 
 
Sectors d' oferta 
- Brand Packaging: materials, disseny de packaging, solucions d'envàs i embalatge per a múltiples 
sectors, estoigeria, formats, acabats, PLV, packaging premium 
- Industrial Packaging: solucions i materials per a l'empaquetat i embalatge de productes per a la seva 
distribució fins al client final. 
- Labelling & Bottling: maquinària i equips d'embotellament, ompliment i tancament, així com 
tecnologia per a etiquetatge, codificació i marcatge 
- Packaging Machinery & Process: maquinària i accessoris d'envàs i embalatge, línies, processos i 
operacions d'envàs de productes. 

  

 

Del 24 al 27 de maig de 2022 
www.hispack.com 



(*) Última edició celebrada el 2018. Hispack s'havia d'haver celebrat el 2021 però es va traslladar  al 
2022 com a conseqüència de la pandèmia. La propera edició serà el 2024 per recuperar la periodicitat 
triennal, emmarcada en el calendari internacional de fires de packaging. 
 

- Logistics, Automation & Robotics: solucions per a la intralogística, manutenció, emmagatzematge, 
distribució i transport.  
 
Hispack Unboxing  
Dels reptes als resultats: Conferències, casos d'èxit i taules rodones 
1. Àrea d' activitats Pavelló 2: Temàtiques relacionades amb sostenibilitat i experiència d'ús del 

packaging 
2. Àrea d' activitats Pavelló 3: Temàtiques relacionades amb l'automatització de la logística, la 

maquinària d' envàs i el procés i la traçabilitat 
 
Hispack "Best in class" 
Presentació de 5 casos d'èxit d'innovació en packaging a nivell internacional  

 
País convidat 
Xile 
 
Altres activitats 
- La nit del packaging 
- Cerimònia dels Premis Liderpack (edicions 2020 i 2021) 
- Barcelona Perfumery Congress 2022 organitzat pel Beauty Cluster 
- Packaging Cluster Zone: presentacions de projectes R+D, estudis de mercat, experiències, gestió 
del talent i networking  
- #CollaboratePack, congrés europeu de robòtica col·laborativa per al sector del packaging, organitzat 
per Universal Robots. 
- Trobades de negocis amb compradors internacionals (Business International Centre)  
- Jornades tècniques organitzades per associacions, entitats i publicacions 
 
En coincidència en dates i recinte amb Graphispag 2022, Saló Internacional de la Indústria Gràfica i 
Comunicació Visual 
 
Organitza 
Fira de Barcelona 
 
Col·labora 
Graphispack Associació 
 
President 
Jordi Bernabeu, director de Markem-Imaje al sud d'Europa 
 
Director 
Xavier Pascual 
 
Contacte amb premsa 
Maria Dolores Herranz / Albert Sas / Gloria Dilluvio 
Tel. 616 963 359 / 690 088 359 / 690 734 770 
mdherranz@firabarcelona.com / asas@firabarcelona.com / gdilluvio@firabarcelona.com 
 
Web 
www.hispack.com 
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C. de les Ciències

INDUSTRIAL PACKAGING 
PABELLÓN 2 / HALL 2   Ala oeste / West wing
 Embalaje industrial. Materias primas. Consumibles / 
 Industrial packaging. Raw materials. Consumables.

BRAND PACKAGING 
PABELLÓN 2 / HALL 2   Ala este / East wing
 Brand packaging. Envases. Publicidad en el Lugar de Venta (PLV) / 
 Brand packaging. Containers. Point of Purchase (POP) advertising.

LABELLING & BOTTLING
PABELLÓN 3 / HALL 3   Ala oeste / West wing
 Maquinaria y accesorios de embotellado / Bottling machinery and accessories
 Maquinaria para etiquetado, codificación y marcaje / Machinery for labelling,  
  coding and marking

LOGISTICS, AUTOMATION & ROBOTICS 
PABELLÓN 3 / HALL 3  Ala oeste / West wing
 Logística: intralogística, manipulación, almacenaje y transporte /   
  Logistics: Intralogistics, handling, storage and transport
 Automatización, robótica y digitalización / 
 Automation, robotics and digitalisation 

PACKAGING MACHINERY & PROCESS
PABELLÓN 3 / HALL 3 Ala este / East wing
 Maquinaria y accesorios de envase y embalaje / 
 Packaging machinery and accessories 
 Maquinaria para el proceso de fabricación de productos a envasar / 
 Machinery for manufacturing products to be packaged
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El nou marc legislatiu accelera la demanda d'envasos i embalatges més sostenibles  

Hispack presenta el poder del packaging per 
innovar processos industrials i hàbits de consum 

La indústria del packaging, les solucions de la qual són essencials per 
al desenvolupament de qualsevol activitat productiva, industrial, 
logística i comercial, torna a desplegar tota la seva innovació a 
Hispack. Del 24 al 27 de maig, la gran fira espanyola d'envàs i 
embalatge que organitza Fira de Barcelona aplega 600 expositors 
directes i 1.100 marques representades per mostrar resultats concrets 
i noves aplicacions en sostenibilitat, digitalització i experiència d'ús 
del packaging. L'objectiu: Ajudar qualsevol indústria o sector de 
consum a millorar i transformar els seus processos i productes gràcies 
a un més packaging eco-eficient. 

Amb la presència de fabricants i distribuïdors líders, Hispack omplirà els 
pavellons 2 i 3 del recinte firal de Gran Via amb tecnologia, materials i 
solucions de packaging tenint en compte tot el seu cicle de vida i les seves 
connexions amb altres processos productius i amb la cadena de 
subministrament.  La sostenibilitat serà el tema principal d'aquesta edició, 
una prioritat que s’accelera pels nous canvis legislatius que afecten els 
envasos i per una major eco-conscienciació social.  També es veurà com 
l'automatització, robotització, connectivitat i tecnologies pròpies de la 
indústria 4.0 entren de ple en la indústria del packaging.  
 
Així el 60% de l'oferta d'Hispack correspon a equips i maquinària de 
packaging, embotellament, etiquetatge, codificació, traçabilitat, procés, 
automatització, robòtica i logística.  Mentrestant, el 40% d'expositors restant 
presenten materials, acabats, PLV i elements d'envàs i embalatge específics 
per a diferents sectors industrials i de consum, així com per a la distribució, 
l'ecommerce i el retail. 

Enguany Hispack se celebra alhora que Graphispag, el saló de la indústria 
gràfica i comunicació visual que ocuparà el Pavelló 1 i que reuneix, a la 
seva vegada, gairebé un altre centenar d'expositors amb solucions 
d’impressió.  Aquesta aliança facilita a marques i impressors d'envasos, 
embalatges, etiquetes i Publicitat al Lloc de Venda (PLV) les últimes 
novetats en tecnologia gràfica, personalització, prototipatge, dissenys, 
formes i acabats d'impressió, ja que es podran visitar les dues fires amb el 
mateix passi de visitant. 

Internacionalitat 
Per a Hispack, la internacionalitat és un objectiu estratègic i una de les 
bases del seu creixement futur. És una de les tres primeres fires de 
packaging europees i suposa una porta d'accés al mercat ibèric, a més de 
pont comercial amb països mediterranis i llatinoamericans.  
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Després d'Espanya, el país que aporta més empreses aquest any a la llista d'expositors és Turquia, seguit 
d'Itàlia, Alemanya, França, Països Baixos i Portugal.  La quarta part dels expositors directes d'Hispack 
2022 són internacionals, de 19 països 

En l'apartat visitants, es preveu que un 10% dels 25.000 assistents previstos provingui de l'exterior. Per a 
això Hispack ha dut a terme accions de promoció en una quinzena de països, majoritàriament  a Europa, 
àrea del Mediterrani i Llatinoamèrica.  En col·laboració amb amec, la fira ha seleccionat i convidat 
directament a través del seu programa "Hosted Buyers" a 150 professionals amb projectes de prospecció o 
compra de solucions que participaran en trobades amb expositors l'oferta dels quals respongui als seus 
requeriments.  Així mateix, s'ha establert un acord amb Xile com a país convidat d'honor per atreure una 
missió comercial a la fira que contribueixi a incrementar les relacions comercials i les exportacions 
espanyoles en aquest mercat. Es calcula que a l'International Business Centre de Hispack es duguin a 
terme més de 2.000 reunions de negoci amb els professionals convidats. 

Dels reptes a les fites 
Hispack dona un gir al seu centenar d’activitats de coneixement previstes a les quals participaran uns 200 
ponents.  Després de diverses edicions parlant dels reptes de la indústria de l'envàs i embalatge, enguany 
es posarà el focus a explicar i compartir els resultats concrets d'aplicar la innovació que proposa el 
packaging.  Així, a cada pavelló hi haurà una àrea d'activitats denominada Hispack Unboxing en la qual es 
desenvoluparan jornades, conferències i presentacions de casos d'èxit que puguin inspirar altres marques i 
empreses a usar solucions d'envàs i embalatge més eficients i rendibles, que responguin a les noves 
necessitats de clients i consumidors.  

Entre les temàtiques del programa figuren: el branding, la personalització, la diferenciació mitjançant el 
disseny d'envasos, el packaging premium, l'ecodisseny, la reciclabilitat d'envasos, estratègies de 
reutilització, la reintroducció de material reciclat, els bioplàstics, solucions de traçabilitat, magatzems 
intel·ligents, resultats de l'automatització de maquinària i de connectivitat avançada o gestió del cicle de 
vida dels equips.  Destaquen, així mateix, las sessions dedicades a l'impacte del nou marc normatiu sobre 
la indústria del packaging o al compliment delsobjectius de reciclat d'envasos que marca l'Agenda 2030. 

Així mateix, Hispack ha posat en marxa el programa "Boosters" a través del qual empreses líders de 
sectors com alimentació, begudes, cosmètica o farmàcia, entre d'altres, explicaran en les ponències dels 
Hispack Unboxing les seves estratègies i relació amb el packaging a l'hora d'innovar.  Beam Suntory, 
Nestlé, Flopp – Careli, The Body Shop, Ferrer, Pastas Gallo, Unilever, Mahou, Nova Pescanova, Casa 
Ametller, Danone, Henkel, Codorniu, Freixenet, Puig o Mercabarna algunes de firmes que hi participaran. 

Les propostes formatives de Hispack es complementaran amb altres jornades tècniques i conferències 
promogudes per associacions professionals, entitats i publicacions. Cal destacar la celebració del IV 
Barcelona Perfumery Congress, un esdeveniment científic i tècnic que reuneix professionals de la indústria 
de les fragàncies organitzat pel Beauty Cluster;  l'espai de coneixement del Packaging Cluster amb 
xerrades i presentacions d'experiències sobre models col·laboratius per innovar en el sector, transferència 
de coneixement, gestió del talent, i un elevator pitch per conèixer noves empreses.  Per la seva banda, 
AERCE celebrarà el Procurement Day Catalunya 2022, per apropar el paper estratègic de l'envàs als 
professionals de Compres. 

Paral·lelament, Hispack sota la denominació "Best in class" dedicarà una exclusiva jornada a abordar cinc 
casos d'èxit europeus, exemples d'autèntica revolució en termes de transformació empresarial a partir del 
packaging. Entre ells figura la firma danesa Grow up farm que cultiva microvegetals i que gràcies a un 
disruptiu envàs ha començat a exportar part de la seva producció;  Bakkafrost empresa de les Illes Feroe 
que ha implementat un nou sistema de traçabilitat gràcies a l'embalatge en els productes d'aqüicultura que 
comercialitza;  o Cubers, fabricant i envasador de gel que lidera el mercat gràcies a una nova proposta de 
packaging.  

A més, en el marc de Hispack tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels Premis Liderpack, els més 
importants guardons de packaging i PLV que es concedeixen a Espanya, corresponents a les edicions 
2020 i 2021.  Finalment, en aquesta edició de retrobament i impuls sectorial, Hispack celebrarà també la nit 
del packaging, un esdeveniment social dissenyat per fomentar el networking en un ambient distès per tal 
de potenciar les oportunitats per ampliar la xarxa de contactes professionals. 
 
Barcelona, maig de 2022 
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També s’abordarà l’impacte de la nova legislació que promou la circularitat dels envasos i embalatges 

Hispack donarà veu a les empreses que lideren 
l’aplicació de solucions de packaging sostenible 

És possible complir amb els objectius de reciclat en packaging per a 2030? Es poden fabricar 
envasos que no deixen rastre? Volem de veritat un món sense plàstic? Com gestionar el final de 
vida dels envasos? Aquestes són algunes de les preguntes a què els més de 250 experts i 
professionals que participen a les jornades d’Hispack, el principal saló de l’envàs i l’embalatge 
d’Espanya, intentaran donar resposta. El nou marc legislatiu que promou l’economia circular, a 
nivell europeu, estatal i autonòmic- que accelera la circularitat dels envasos a partir d’estratègies 
basades en la reutilització i el reciclatge, en serà també protagonista. 
 
El programa d’activitats d’Hispack que se celebrarà del 24 al 27 de maig al recinte de Gran Via de Fira de 
Barcelona, comptarà amb prop de 140 sessions –entre conferències, taules rodones i presentacions–, en 
les que la participaran representants d’empreses com ara Mercadona, Campofrio, Nestlé, Danone, The 
Body Shop, Ferrer, Henkel, Unilever o Procter & Gamble, així com entitats sectorials, centres tecnològics, 
clústers, empreses subministradores de tecnologia i materials, i d’altres companyies de sectors tan 
diferents com ara l’alimentació i begudes, la cosmètica, el farmacèutic, la drogueria, la química o 
l’automoció que utilitzen solucions de la indústria del packaging en la seva activitat.  
 
Com a complement de l’oferta comercial, dins de la fira s’obriran dos espais de coneixement denominats 
“Hispack Unboxing” on es duran a terme aquestes ponències. Eurecat, ITENE, AIMPLAS, Packaging 
Cluster,  AINIA, Cluster de Innovación del Envase y Embalaje, Ecovidrio, Cicloplast, ANAIP, Plastics 
Europe, Packnet, Aebrand o Stanpa són algunes de les entitats que hi aporten ponents i continguts. 
 
Entre les propostes ocupen un lloc destacat a l’agenda varies taules rodones on hi participaran més d’una 
trentena d’empreses punteres en aplicar processos i solucions de packaging innovadores i sostenibles a 
les quals Hispack ha convidat a través del seu programa “Boosters”.  
 
Es parlarà, per exemple, sobre nous conceptes i productes al sector de les begudes i l’alimentació que 
contribueix a impulsar l’economia circular; de l’ecodisseny al sector del vi; d’envasos sostenibles aptes per 
a ús alimentari; de la valorització d’envasos i material reciclat al sector químic, la drogueria i cosmètica; o 
de la incorporació de criteris de sostenibilitat en les compres de packaging. Hi participen representants de 
marques com Ametller Origen, Codorniu, Danone, Ferrer, Freixenet, Pastas Gallo, Mahou-San Miguel, 
Nestlé, Carelli, Nueva Pescanova, Henkel, The Body Shop, Unilever o Mercabarna. 
 
Un altre dels vectors que incideix en la innovació del packaging és la millora de l’experiència d’ús dels 
envasos per fer-los més funcionals i atractius per al consumidor, així com elements transmissors dels valor 
de les marques. En aquest apartat, sobresurten les ponències que presenta Aebrand sobre tendències en 
branding aplicades als envasos i embalatges o el poder de la innovació gràfica aplicada al packaging que 
proposen Heidelberg, Epson, Fujifilm o Roland. 
 
Automatització i logística 
Un altre de les temàtiques serà l’automatització del procés de fabricació i la cadena de subministrament on 
el packaging té cada cop més rellevància. Hi haurà xerrades sobre intel·ligència artificial als centres 
logístics, robòtica per a flexibilitzar les operacions de magatzem, sistemes per aconseguir una recepció i 
preparació de comandes més eficient, packaging per a ecommerce o gestió d’inventari i traçabilitat. 
D’aquesta manera, a Hispack diversos subministradors de tecnologia donaran veu als seus clients per 
explicar de forma conjunta casos d’aplicació dels seus equips i els resultats obtinguts en empreses. 

  

 

Del 24 al 27 de maig de 2022 
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Per la seva banda, el Centro Español de la Logística (CEL) proposa un matí d'innovació per fer evolucionar 
la intralogística amb sis start-ups que presenten tecnologies que resolen reptes quotidians de les 
operacions de final de línia i d'última milla. Igualment, hi tindrà lloc el congrés europeu sobre robòtica 
col·laborativa per a packaging, el #CollaboratePack, a càrrec de la firma danesa Universal Robots.  
 
Pel que fa a la digitalització, es donaran a conèixer solucions de visió artificial que garanteixen la qualitat 
dels productes; etiquetes intel·ligents que detecten fugues, ruptures de la cadena de fred, o controlen la 
frescor d’un producte mitjançant la monitorització de diversos paràmetres; línies de fabricació i envasament 
totalment automatitzades que minimitzen l’ús de plàstic, entre d’altres. 
 
Packaging al servei de les industries 
La naturalesa transversal d’un sector com el packaging genera multitud de sinergies amb diversos àmbits 
de l’economia productiva que també és reflecteix al programa d’activitats d’Hispack. En aquest sentit, 
destaca l’agenda del Packaging Clúster Corner que comptarà amb una zona d’exposició comercial, un 
espai de coneixement i un programa amb xerrades on es parlarà de tendències de la indústria i del mercat, 
gestió del talent al sector, connexions internacionals i start-ups, a més d’experiències en connectivitat i 
noves aplicacions en sectors com ara el gourmet o el cosmètic. 
 
També arriba a Hispack el IV Congrés de Perfumeria de Barcelona, organitzat pel Beauty Cluster, en què 
els professionals del sectors i institucions de recerca parlaran de tendències del mercat de perfumeria, la 
tecnologia com a impulsora de la innovació en la indústria de les fragàncies, la regulació present i futura o 
la biotecnologia en la indústria del perfum, entre d'altres. O el Procurement Day Catalunya 2022, un 
esdeveniment d’Aerce (l’Associació Espanyola de Professionals de Compra i Aprovisionament) que reunirà 
professionals i directius de l’àmbit de les compres de tot tipus d’empreses i sectors que podran conèixer el 
paper estratègic del packaging al llarg de tota la cadena de subministrament.  
 
Així mateix, Hispack viurà el lliurament dels Premis Liderpack-Popai Spain Awards corresponents a les 
edicions de 2020 i 2021. Es distingiran 81 envasos, embalatges i treballs de Publicitat al Lloc de Venda que 
han destacat pel seu disseny innovador, i creatiu, i que tenen la sostenibilitat com a denominador comú. 
Entre d’altres, hi ha envasos de paper amb propietats barrera per a aliments, bosses amb tap lateral útils 
per dessalar el bacallà sense embrutar, o estoigs amb ampolles de vi integrades en glaçoneres; embalatge 
de cartró per a cerveses; o ampolles fetes amb plàstic 100% reciclat i reciclable. 
 
 
Barcelona, de maig de 2022 
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Xavier Pascual, director de Hispack 2022 

 
 

 
 
 
“Las empresas cada vez son más conscientes de la función estratègica del Packaging en su actividad, pero 
aún pueden descubrir en Hispack nuevos beneficios y aportaciones del envase y embalaje a lo largo de 
toda la cadena de suministro. El packaging puede resultar un gran dinamizador de la innovación de 
muchas industrias, no solo a nivel de mejora del producto, de conservación, de experiencia de uso para el 
consumidor, sino también de procesos y operaciones de fabricación, intralogística, manipulación, 
almacenaje, distribución o venta”. 
 
**************************************************************************************************************************
********** 
  
“Venimos de dos años de enorme complejidad y el momento actual añade nuevas derivadas como la crisis 
de suministros o el aumento de los costes energéticos que también influyen en el mundo del envase y 
embalaje. Hispack puede suponer un importante revulsivo para dinamizar comercialmente el mercado y la 
innovación de muchas industrias. Además, la feria es un punto de encuentro sectorial ineludible que 
proporcionará a los profesionales del packaging y de sectores usuarios interesantes ideas, conocimientos y 
soluciones versátiles para adaptarse al nuevo contexto, así como a los cambios normativos, tecnológicos y 
de hábitos de consumo que se están produciendo”. 
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Jordi Bernabeu, presidente de Hispack 2022 

 

“El reto de la sostenibilidad, que ahora marca la agenda, no 
es nuevo, aunque sí es el más prioritario, impulsado por los 
cambios legislativos que están en marcha o a punto de entrar 
en vigor y por una mayor concienciación de los 
consumidores que demandan envases más respetuosos con 
el medio ambiente. 

“Nuestra industria lleva más de una década introduciendo 
innovaciones en el ámbito de la sostenibilidad, incorporando 
procesos, prácticas y materiales que minimicen el impacto de 
su actividad en el entorno. No obstante, hoy conceptos como 
ecodiseño, reducción, reutilización y reciclaje que la industria 

del packaging ya ponía a disposición de la innovación de las marcas envasadoras, ganan protagonismo y 
son más necesarios que nunca en el nuevo paradigma de la economía circular”. 

“El sector del envase y embalaje está más que preparado para dar respuesta a todas las industrias que 
demandan soluciones de packaging sostenible”. 

**************************************************************************************************************************
********** 

“Todos somos usuarios de envases, pero pocos conocemos el nivel de sofisticación y desarrollo de la 
industria que los hace posible. Cualquier consumidor intuye y valora la tecnología, la innovación, la 
dificultad que hay detrás de los últimos desarrollos, por ejemplo, de la industria de la automoción, la 
farmacéutica, de las comunicaciones, pero son muy pocos los que conocen y aprecian la no menos 
compleja producción industrial para hacer realidad elementos tan simples y habituales como una botella, 
una caja, un blíster, una lata de bebidas o un brik. El envase sigue siendo, por tanto, un gran desconocido 
para la ciudadanía y pasa desapercibido como elemento cotidiano, aunque ejerce una enorme influencia 
en las decisiones de compra. Como industria tenemos el reto de saber comunicar mejor a la sociedad los 
beneficios y la innovación que aporta el packaging para hacernos la vida más fácil”. 

**************************************************************************************************************************
************ 

 


