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TITULAR 
BizBarcelona, punt de trobada de l'esperit emprenedor, és l'esdeveniment de referència que 
ofereix solucions per a pimes i emprenedors que busquen i troben oportunitats de negoci, 
assessorament, finançament, inspiració i suport. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
La quarta edició de Bizbarcelona, el saló per a pimes, emprenedors i autònoms que organitza 
Fira de Barcelona, pretén donar un impuls al creixement de les pimes i dels emprenedors com 
a actors fonamentals de la sortida de la crisi. L’objectiu d’aquesta edició, que tindrà lloc els dies 
4 i 5 de juny al recinte de Montjuïc, és que les pimes, els emprenedors i els autònoms que hi 
participin accelerin els seus negocis i projectes, per la qual cosa el saló posarà al seu abast 
totes les eines necessàries.  
 
Bizbarcelona es vertebrarà en cinc blocs temàtics (vendes i internacionalització; comunicació 
2.0 i relació amb els clients; finançament i gestió empresarial; innovació amb productes i 
serveis, i noves oportunitats i tendències) per tal que tots els visitants puguin aplicar algun 
d’aquests instruments per aconseguir el creixement del seu negoci.  
 
Entre les novetats de Bizbarcelona hi ha el Foro Capital Pymes, en el qual en el marc del saló 
es posaran en contacte inversors i pimes ja consolidades que necessitin capital, o una jornada 
de pimes europees d’èxit amb ponents d’alt nivell. També cal destacar els Bizmeetings, 
trobades que es faran abans de la celebració del saló dirigides a pimes i autònoms en les quals 
s’abordaran tendències, eines i oportunitats per tal d’impulsar negocis. Activitats com el Speed 
Dating, el Mercat del Finançament o el Video Pitch completen l’oferta del saló. 
 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES MÉS RELLEVANTS 
Dades edició 2012: 

‐ 11.892 visitants  
‐ 90 expositors 
‐ 22.300 m

2
 de superfície total 

‐ 144 entitats bizcommunity 
‐ 127 conferències i 185 ponents 
‐ 936 sessions de assessorament per part de 256 experts 
‐ 14 activitats de networking  
‐ 1.514 entrevistes entre emprenedors i inversores 

 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.bizbarcelona.com 
 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Aleix Planas, director del Congrés Bizbarcelona de Fira de Barcelona 
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