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DADES PRINCIPALS 
 

Fira:   BIO-Europe Spring 2017 (11th Annual International Partnering 

Conference) 

Data:     20 al 22 de març de 2017, dilluns - dimecres 

Seu:     Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCiB) 

Plaça Willy Brandt, 11-14 

Descripció: 
BIO-Europe és el tercer congrés de partnering més important al món en l’àmbit de les ciències 
de la vida. Té dues edicions per any, tardor i primavera, que se celebren a ciutats europees 
des de 2007. Els assistents disposen de 3 dies per mantenir reunions privades de 30 min. amb 
altres directius i business developers internacionals, amb possibilitat de mantenir fins a 20 
reunions/dia. També hi ha espai per conferències, presentació de companyies i àrea 
d’exposició per companyies i entitats. 

Organitzadors: 
L’organitzador és el Grup EBD, en associació amb la BIO (Biotechnology Industry 
Organisation). La participació d’ambdues organitzacions especialitzades en ciències de la vida 
és sempre garantia d’èxit. A cada ciutat compten amb la col·laboració de les entitats locals 
sectorials que es constitueixen com a Comitè Amfitrió Local, i que ajuden en el 
desenvolupament de totes les accions relacionades a canvi de beneficis econòmics i d’accions 
de marketing i de visibilitat abans i durant la fira. 

Comitè regional de BIO-Europe Spring 2017: Biocat i Generalitat de Catalunya 

Antecedents: 
Les edicions BIO-Europe Spring 2010 i 2013 ja s’han celebrat a Barcelona, amb un balanç 
global molt positiu des del punt de vista d’assistents (1.738 i 2.157, gairebé un 10% dels quals 
catalans), reunions mantingudes (9.016 i 10.805), participació de companyies i entitats (1.061 i 
1.219), i d’impacte en l’economia local (2 milions d’euros d’impacte estimat a la ciutat a l’edició 
2013). 

 

 
Bio-Europe Spring en xifres 

Xifres de la darrera edició (Estocolm 2016): 
1.377 empreses 
2.373 delegats de 49 països  
68 expositors 
12.452 reunions de partnering 
124 presentacions de companyies 
 

http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
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VISIBILITAT DELS PATROCINADORS ON-SITE 

Estand del Comitè Regional (BioRegió de Catalunya) 

   

                 

Podeu veure 
totes les fotos de 
la darrera edició 
celebrada a 
Barcelona (2013) 
a: 

http://www.flickr.c
om/photos/biocat/
sets/7215763293
5612853/  

http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/
http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/
http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/
http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/
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Recinte firal 

   
 

 

VISIBILITAT EN ELS MATERIALS IMPRESOS 

 

Tríptic BIO-Europe Spring editat per Biocat   

Exemple de l’edició 2013: 
http://www.biocat.cat/sites/default/files/Leaflet_BES2013_web_def.pdf  

  

 

Fulletó BIO-Europe Spring editat per EBD  

Exemple de l’edició 2013: http://www.biocat.cat/sites/default/files/BES13_Brochure.pdf 

http://www.biocat.cat/sites/default/files/Leaflet_BES2013_web_def.pdf
http://www.biocat.cat/sites/default/files/BES13_Brochure.pdf
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

  

Notes de premsa enviades per EBD i per Biocat (7 durant l’edició 2013) 

Recull de premsa (25 impactes en premsa impresa + 14 en premsa digital durant l’edició 
2013) 

Exemple: Notes de premsa enviades per EBD i per Biocat amb motiu de l’edició 2013 

Data: 12/11/12 
Títol: BIO-Europe Spring® 2013 to bring international biopharma leaders to Barcelona for 
partnering 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/121211.php 
 
Data: 1/24/13 
Títol: BIO-Europe Spring® 2013 in Barcelona to feature C-level program speakers 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130124.php 
 
Data: 2/20/13 
Títol: VC Community is gearing up for BIO-Europe Spring® 2013 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130220.php 
 
Data: 3/14/13 
Títol: BIO-Europe Spring® 2013 in Barcelona hosted over 2,000 executives from the life 
science sector 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130314.php 
 
Data: 12/12/12 
Títol: BIO-Europe Spring 2013 to bring international biopharma leaders to Barcelona 
Link: http://www.biocat.cat/en/press-releases/bio-europe-spring-2013-bring-international-
biopharma-leaders-barcelona 
 

http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/121211.php
http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130124.php
http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130220.php
http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130314.php
http://www.biocat.cat/en/press-releases/bio-europe-spring-2013-bring-international-biopharma-leaders-barcelona
http://www.biocat.cat/en/press-releases/bio-europe-spring-2013-bring-international-biopharma-leaders-barcelona
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Data: 07/03/13 
Títol: Montserrat Vendrell: “Hem d’aprofitar l’embranzida mundial del sector per impulsar 
projectes existents i propiciar noves iniciatives” 
Link: http://www.biocat.cat/ca/not%C3%ADcies/montserrat-vendrell-hem-daprofitar-
lembranzida-mundial-del-sector-impulsar-projectes  
 
Date: 13/03/13 
Title: Finalitza a Barcelona la setena BIO-Europe Spring 2013 
Link: http://www.biocat.cat/ca/nota-de-premsa/finalitza-barcelona-la-setena-bio-europe-spring-
2013  
 
 

VISIBILITAT DELS PATROCINADORS ONLINE 

 

Pàgina web de Biocat: www.biocat.cat  

Agenda de sector, notícies i pàgina especial dedicada al BES Barcelona 2017. El web de 
Biocat rep una mitjana de 15.000 visites mensuals. 

Agenda del sector 

 
 

 

 

http://www.biocat.cat/ca/not%C3%ADcies/montserrat-vendrell-hem-daprofitar-lembranzida-mundial-del-sector-impulsar-projectes
http://www.biocat.cat/ca/not%C3%ADcies/montserrat-vendrell-hem-daprofitar-lembranzida-mundial-del-sector-impulsar-projectes
http://www.biocat.cat/ca/nota-de-premsa/finalitza-barcelona-la-setena-bio-europe-spring-2013
http://www.biocat.cat/ca/nota-de-premsa/finalitza-barcelona-la-setena-bio-europe-spring-2013
http://www.biocat.cat/
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Notícies de Biocat 
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Pàgina especial dedicada al BIO-Europe Spring  
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Web d’EBD (organitzadors de la fira):  

http://www.ebdgroup.com/bes/index.php

  

 
 

http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
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Promoció d’esdeveniments puntuals 

-Invitació a actes concrets 

Exemple de l’edició 2013: 

                                                                       
 

-Programa de visites prèvies a l’inici de la conferència  

http://www.ebdgroup.com/bes/program/add_program.php  

Exemples de l’edició 2013: 

 

Invitació per l’esmorzar “Women in 
Bio networking breakfast” 
(12/03/2013) Hotel Princess 
Barcelona i roll-up en el lloc de 
l’acte.  

Enviament a 286 directives del 
sector biotecnològic a nivell 
internacional. 
 

http://www.ebdgroup.com/bes/program/add_program.php
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Banners al web de Biocat 
Exemples de l’edició 2013:  

              
 

 

Activitat a Xarxes 2.0. 

Twitter: https://twitter.com/biocat_en 

L’edició 2013 es van fer més de 300 piulades amb les etiquetes: #BES13 i #BES2013  

 

Vídeos sobre el BES 

A l’edició 2013, entre tots els vídeos hi va haver 2092 visites i un total de 1340 hores de 
visionat.  

“The BioRegion of Catalonia at BIO-Europe Spring 2013” 

http://vimeo.com/62381566  

https://twitter.com/biocat_en
http://vimeo.com/62381566
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Presència als mailings enviats en relació a BIO-Europe Spring, tant per part de Biocat 
com d’EBD.  

E-mails adreçats a grups del sector industrial (+ de 28.000 executius internacionals). 

 

 

Presència al butlletí electrònic de Biocat (E-News) 

Butlletí mensual adreçat a més d’11.000 destinataris. Mencions abans de la fira (estimació: de 
3 a 6 mencions) i després de la fira (estimació: de 2 a 4 mencions). 

 


