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Descripció i previsions d’activitat

BizBarcelona 2013 Fitxa tècnica

Solucions per accelerar el creixement de pimes i emprenedor s

Un any més, Barcelona esdevé el punt de trobada dels emprenedors, empresaris i
autònoms .

Durant els dies 5 i 6 de juny s’oferiran solucions per accelerar el creixement de pimes i nous

Presentació 

Durant els dies 5 i 6 de juny s’oferiran solucions per accelerar el creixement de pimes i nous
negocis emergents.

Enguany, donada la situació de crisi actual, es dedicarà una especial atenció a les diferents
vies d'accés a finançament, tan necessari per generar activitat econòmica i generar llocs de
feina.
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Finançament i 
gestió empresarial

Comunicació 2.0 i 
relació amb els 

clients

Vendes i 
internacionalització

Noves oportunitats 
i tendències

Innovació en 
productes i serveis

Cinc blocs temàtics



Descripció i previsions d’activitat

BizBarcelona 2013 Fitxa tècnica

Dades d’activitat i participació d’enguany

Es preveu rebre 12.000 visitants .

Presentació 

Més de 150 conferències , tallers i espais d'assessorament dissenyats en
funció del cicle de vida d'un projecte empresarial: creació, creixement i
transformació.

A la zona d'exposició comercial s’ubicaran gairebé un centenar
d'entitats de foment de l'emprenedoria, així com d'emprese s.
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Mercat de 
finançament



Objectiu i explicació de l’espai

BizBarcelona 2013 Mercat de Finançament

Barcelona Activa organitza, un any més, el Mercat de Finançament a BizBarcelona. Un espai on els
emprenedors i les empreses trobaran respostes a les seves necessitats de capital i noves solucions
de finançament.

Aquest any, es reuniran representants d’entitats financeres, institucions, xarxes de business angels i

1.1 Descripció 

Aquest any, es reuniran representants d’entitats financeres, institucions, xarxes de business angels i
fons de capital privat disposats a invertir en projectes de negoci.

Compta amb 4 espais: Venture Capital Corner, Speed Dating amb Business Angels, Crowdfunding i
Avinguda del Finançament.
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Connectar empreses amb inversors

• Organització de 7 fòrums d’inversió l’any que connectin xarxes de business angels i 

inversors privats amb empreses que necessiten capital per crèéixer.

Barcelona CreixementBarcelona Creixement



Descripció de les 4 zones del Mercat de Finançament

BizBarcelona 2013 Mercat de Finançament

1.2 Espais

Speed Dating amb Business AngelsSpeed Dating amb Business Angels

•12 entitats
•Xarxes de Business Angels i operadors Seed
•S’adreça a empreses que necessiten una injecció de capital de fins a 300.000 euros.
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•S’adreça a empreses que necessiten una injecció de capital de fins a 300.000 euros.

Venture Capital CornerVenture Capital Corner

•10 entitats + inversors internacionals
•Fons de capital amb alta capacitat inversora
•Per a empreses amb necessitat de finançament de més de 300.000 euros

CrowdfundingCrowdfunding

•Es concentraran, per primera vegada a BizBarcelona, les 10 principals plataformes de Crowdfunding

Avinguda del FinançamentAvinguda del Finançament

•Espai expositiu on es trobaran els representants de les entitats financeres.



Resultats de l’anterior edició i fets destacables d ’enguany

BizBarcelona 2013 Mercat de Finançament

1.3 Dades d’interès  

16
xarxes d’inversors

32
xarxes d’inversors
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600
entrevistes amb Ventures Capitals 

locals i internacionals

900
contactes de Speed Dating
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Milions d’euros de potencial 

inversor

2.000
entrevistes entre empreses i inversors 

privats



ConnectaVIP



Objectiu i explicació de l’activitat

BizBarcelona 2013 ConnectaVIP

Activitat d’assessorament empresarial, organitzada per Barcelona Activa, que permet als
emprenedors assistents a BizBarcelona presentar els seus projectes i plantejar les
seves necessitats a alts càrrecs d’empreses de referència que poden aportar-los els
coneixements adquirits durant anys d’experiència.

2.1 Descripció 

coneixements adquirits durant anys d’experiència.

En total, al llarg dels dos dies, es preveu que es duguin a terme unes setanta reunions o
tutoritzacions empresarials. Així, cada directiu realitzaria una mitja de tres entrevistes
amb emprenedors.

L’objectiu de les trobades és reduir el temps de desenvolupament del creixement dels
projectes empresarials de la ciutat i accelerar-lo amb més garanties d’èxit.
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Previsions d’activitat i VIP’s confirmats

BizBarcelona 2013 ConnectaVIP

2.2 Dades d’interès  

35
VIP’s (empresaris i directius de 

companyies de referència)

En l’actual edició, participaran més d’una trentena de 

VIP’s, alguns dels quals són:

Albert Castellón, Director General de MORITZ

10

2
0

1
3 2 + 2

mentors  del MIT (Boston) i 

representants d’empreses socials 

(Suara i SUMMA) entre els VIP’s

95
emprenedors i empresaris  

s’entrevistaran amb VIP’s

Jaume Roures, President de Mediapro

Enric Joves, Director General de McCann

Andrés Fernandez, Cap d’Innovació en biotecnologia 

del Laboratoris Ferrer

Joaquim Serra, Vicepresident de Natura Bissé

Ricard Fernandez, Director General de Suara 

Cooperativa

Antoni Abad, President de CECOT

Carles Grau, Director General a Catalunya de 

Microsoft

Sixte Cambra, President de Port de Barcelona



Assessorament VIP per a emprenedors i pimes

BizBarcelona 2013 ConnectaVIP

2.3 Missatge  

• Promoure la tutorització d’empreses per part de directius i empresaris de renom i amb 

experiència acumulada

Barcelona CreixementBarcelona Creixement
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Arran de l’experiència acumulada al ConnectaVIP, l’Ajuntament de
Barcelona va posar en marxa a principis d’any la prova pilot del
Barcelona Activa Mentoring Program .

A partir de l’experiència al capdavant d’empreses de referència, els
mentors transfereixen als nous empresaris de la ciutat els coneixements
apresos al llarg de la seva carrera professional.

experiència acumulada



Assessorament VIP per a emprenedors i pimes

BizBarcelona 2013 ConnectaVIP

2.3 Missatge  

Els mentors contribueixen a revertir el seu coneixement i retornar la
seva formació a la societat i al teixit empresarial.
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L’èxit d’uns assolit al llarg d’una trajectòria professional de referència és el
punt de partida per què els nous empresaris se’n puguin beneficiar i
generin més èxit en el futur.

Perquè dels èxits de les nostres empreses depèn, en part, la reactivació
econòmica , la generació de riq uesa al territori i la creació de nous
llocs de treball .



JobFluent



Objectiu i explicació de l’activitat

BizBarcelona 2013 JobFluent

Posar en contacte les startups i empreses “high growth” locals del sector tecnològic, amb
professionals altament qualificats que estiguin en procés de recerca de feina.

L’edició “Job Fluent Barcelona Start Up: Management Edition”, que organitza Barcelona Activa en el
marc del Saló, posa l’accent en els perfils de gestió vinculats als àmbits TIC, Marketing i Vendes.

3.1 Descripció 

marc del Saló, posa l’accent en els perfils de gestió vinculats als àmbits TIC, Marketing i Vendes.

És un esdeveniment de reclutament de professionals en format de networking. Aquestes trobades són
un filtre o porta d’entrada a un procés de selecció.
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BCN: un entorn de creixement empresarial i oportuni tats professionals

• Crear un mercat de treball que connecti el talent amb les startups i altres empreses 

amb elevat potencial de creixement

Barcelona CreixementBarcelona Creixement



Previsions d’activitat

BizBarcelona 2013 JobFluent

3.2 Dades d’interès  

40
startups i empreses  ofereixen feina a 

la ciutat 

L’ecosistema emprenedor és un dels grans actius de la ciutat i 

esdevé el motor econòmic del present. Ara toca recolzar a les 

empreses perquè es consolin i siguin competitives al mercat, 

creixin amb visió global i siguin capaces de crear ocupació.
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1
3 250

professionals que s’ajusten als perfils 

demandats participaran a la trobada 

20%
de les empreses estan instal·lades als 

espais d’incubació de Barcelona Activa

BCN compta amb una marca de prestigi reconeguda 

internacionalment i un capital humà format i qualificat  què sumat a 

la vocació emprenedora i el teixit econòmic diversificat la 

converteixen en un entorn únic capaç d’atraure i retenir projectes 

innovadors, inversions i talent.

Són entorns innovadors on arrencar l’activitat amb el suport 

expert i consolidar les bases d’un creixement competitiu. 

Aquests espais esdevenen una plataforma de projecció per a 

les empreses i una mostra del potencial del teixit empresarial.



Espai 
d’assessorament



Objectiu i explicació de l’espai

BizBarcelona 2013 Espai d’assessorament

El saló disposa d'espais d'assessorament empresarial on experts
d’entitats de referència atendran les peticions de les pimes i autònoms.
S’ofereix orientació de forma personalitzada.

4.1 Descripció 
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Assessorament empresarialAssessorament empresarial

• Organitzat per Barcelona Activa

• A part de l’agència municipal, participen representants de 39 entitats més.

• Temàtiques: finançament i gestió empresarial, innovació en productes i serveis, noves oportunitats i tendències, 
vendes i internacionalització i comunicació 2.0 i relació amb els clients.

Assessorament en internacionalitzacióAssessorament en internacionalització

• Organitzat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

• Una desena d’entitats presents

• L’espai per a empreses que necessitin exportar o vendre en altres mercats.



Congressos i 
activitats



Breu descripció dels congressos i activitats més de tacats de 
la Fira

BizBarcelona 2013 Conferències i activitats

5. Presentació d’altres activitats 

San Francisco - BarcelonaSan Francisco - Barcelona

• Sant Francisco-Barcelona: esperit emprenedor. Aprèn dels millors. (5 de juny) és una novetat en el programa 
d’aquesta edició
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d’aquesta edició

• Emprenedors catalans establerts a Califòrnia explicaran com estan desenvolupant les seves empreses per liderar el 
mercat global. Exemples: Iñaki Berenger (Pixable), Pepe Agell (ChartBoost), Eneko Knorr (Ludei) o Xavier Verdaguer 
(TMT Factory, Innovalley, Imagine).

• Com accedir a finançament privat que ofereixen inversors globals de Silicon Valley que busquen talent a bon preu 
fora de Califòrnia o aprofundir en l'estratègia d'empreses "Made in Barcelona" que lideren el mercat internacional.

The FailconThe Failcon

• Esdeveniment convidat per primera vegada a Espanya.

• Experiències d’emprenedors incansables que han après dels errors després de passar per diversos fracassos abans 
de triomfar en els negocis. 

• Alguns temes: com perdre un milió de finançament i morir en l'intent / Desenvolupament d'un videojoc al qual no 
es podia jugar / Els perills de creure’s el millor.



Breu descripció dels congressos i activitats més de tacats de 
la Fira

BizBarcelona 2013 Conferències i activitats

5. Presentació d’altres activitats 

ReempresaReempresa

• Espai de networking per posar en contacte empresaris cedents amb persones interessades en reemprendre, és a 
dir, prendre el relleu d’un negoci viable.

• L’objectiu és evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball.
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• L’objectiu és evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball.

FPEmprènFPEmprèn

• En el marc de BIzBarcelona, un any més, es lliuren els premis FP Emprèn que reconeixen els millors projectes 
emprenedors i empresarials presentats per l’alumnat de centres de formació professional de grau superior de 
centres públics i concertats de la ciutat de la ciutat.

Open ChallengeOpen Challenge

• Un programa adreçat a pimes i emprenedor de tot el món per què proposin solucions innovadores per millorar la 
qualitat de l’espai urbà i dels serveis de la ciutat que donin resposta a reptes identificats en diversos àmbits amb 
impacte en la ciutadania, com la mobilitat, la innovació urbana, el medi ambient i els serveis socials, entre d’altres.

• Objectius: transformar i millorar els serveis públics i augmentar la qualitat de vida de la ciutadania; fomentar 
l’emprenedoria, el creixement i la innovació empresarial; i accelerar la innovació a l’administració.



bcn.cat/barcelonactiva


