
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FÒRUM DE LA 
BIOREGIÓ 2016 
Possibilitats de patrocini 
 

Barcelona, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a: 
http://forumbioregio.biocat.cat/forumbioregio2016/ 



 

Biocat –  Fòrum Biocat 2016                   2 

Presentació 
 
Què és: 
 
El Fòrum de la BioRegió és una trobada dels representants de totes les empreses i 
entitats del sector de les ciències de la vida i de la salut de Catalunya. Organitzada per 
Biocat amb la col·laboració de diverses entitats i de manera consecutiva entre 2008-
2011, vol recuperar enguany el seu paper clau en la dinamització i consolidació de 
l’ecosistema, tot afegint un alt component d’internacionalització que maximitzarà els 
resultats de la trobada. 

 
El Fòrum de la BioRegió 2016: 
El nou ecosistema de salut i ciències de la vida exigeix estar al dia de les tendències 
actuals i dels reptes futurs del sector, per ajudar-nos a ser més eficients en un escenari 
caracteritzat per la incertesa econòmica, la volatilitat del mercat, els canvis regulatoris i 
una major demanda d’innovació i de creació de valor.  

El Fòrum de la BioRegió 2016 és una trobada per a la reflexió i el coneixement en aquest 
entorn, on reconeguts experts internacionals presentaran exitoses experiències de 
col·laboració publicoprivada, on ens explicaran cap a on van els subsectors de la 
biofarma, el tecmed i el digital health, i on hi haurà espais per al diàleg i el networking. 

En el marc del seu 10è aniversari, Biocat convida tota la BioRegió a participar en la 
principal trobada del sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya, que espera 
reunir, un cop més, un representatiu nombre de directius d’empreses, emprenedors, 
entitats de recerca, hospitals, universitats, investigadors i inversors.  

El Fòrum Biocat convida els agents de la BioRegió a invertir 5 hores del seu temps i 
aprofitar per:   

- Conèixer les principals tendències i reptes de futur de la indústria de les ciències 
de la vida i la salut de la mà d’un panell d’experts escollits entre les millors 
conferències d’enguany, provinents d’Europa, Israel, Estats Units i Canadà. 

- Aprofundir en models d’èxit de col·laboració entre el sector públic i privat i 
aprendre de les best practices internacionals en transferència i valorització de 
tecnologia. 

- Inspirar-se amb interessants experiències de mercat i aplicar-les al seu negoci o 
unitat per guanyar competitivitat empresarial.    

- Participar a les xerrades, debatre i interactuar amb els 300 key opinion leaders 
que assistiran a la trobada, que per primer cop estarà oberta a altres clústers 
internacionals.  

 
Qui participa: 
 
Es reuneixen professionals del sector empresarial i financer, investigadors, gestors de 
centres i instituts de recerca, representants d’universitats i hospitals. També compta amb 
la presència d’alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona i 
del Patronat de Biocat. La cita de 2016 convida també a representants d’altres clústers 
internacionals, per tal d’enriquir el debat i el networking així com per millorar el 
posicionament internacional de la BioRegió.   
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FÒRUM DE LA BIOREGIÓ 2016 
 

 “Understanding how to create value in a changing healthcare & life 
sciences ecosystem” 

Data: Divendres, 25 Novembre 2016    Hora: 8:45 am – 17:00 pm 
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya.  Idioma: Anglès (totes les sessions excepte els 

“Diàlegs de la BioRegió”, en català) 

Programa 
8:45 am – 9:15 am Registre  

9:15 am – 9:30 am     Benvinguda (parlaments institucionals) 

9:30 am – 10:00 am Conferència inaugural: Simon Howell, MedCity, founder and non-
executive director, and King’s College London, Guy’s Campus Dean (UK)  

10:00 am – 11:30 am “Future trends and trending topics in the life sciences and healthcare 
industry”  

Presentacions de speakers internacionals de cada subsector:  

- Biopharma: "Breaking up pharma´s value chain - what can we expect" 
Michael Müller, Monacon Beteiligungs GmbH, Managing Partner 
(Germany) 

- Medtech: “Medtech 2016: Current Trends and Emerging Paradigms” 
David Cassak, Innovation in Medtech LLC, Managing Partner (USA)  

- Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time” 
Vishal Gulati, Draper Esprit, Venture Partner; Horizon Discovery 
Group PLC, Board Director (United Kingdom) 

11:30 am – 12:15 pm Coffee break – networking   

12:15 pm – 1:30 pm Panel discussion:  

“Successful models of public and private collaboration. Learning 
from the best on tech transfer and science commercialization” 
- Susan W. Bannister, Massachusetts Life Sciences Center, Former 

President and CEO (USA) 

- Zayna Khayat, MaRS Discovery District, Health System Innovation; 
MaRS EXCITE, Director (Canada) 

[Taula moderada per: Jorge Juan Fernández, Biocat]  

1:30 pm – 3:30 pm Lunch – networking 

3:30 pm – 4:15 pm  “Does Catalonia needs a Chief Scientist”?*  

- Mehrdad Hariri, Canadian Science Policy Centre (CPSC), CEO & 
President (Canada) 

- To be confirmed* 

[Taula moderada per: Jorge Juan Fernández, Biocat]  

4:15 pm – 5 pm  “Dialogues on the BioRegion: 10 conversations to explain the next 
10 years”.  

Per celebrar el seu 10è aniversari, Biocat inicia una sèrie de diàlegs per 
aprofundir en temes d’interès per a tots els membres de la BioRegió de 
Catalunya.  

Andreu Mas-Colell & Josep M. Martorell (tema: ciència)   

5:00 pm  Conclusions i tancament per Albert Barberà, Biocat, CEO 

*Pendent de confirmació 

http://www.pcongresos.com/en/index.php
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/persons/simon-howell(ae1005d0-de7e-4249-a0cc-e8a65504bfab).html
https://www.linkedin.com/in/michael-c-dr-m%25C3%25BCller-257389b1
https://www.linkedin.com/in/medtechchampion
https://uk.linkedin.com/in/vgulat
https://www.linkedin.com/in/susan-windham-bannister-342b17100
https://www.marsdd.com/bio/zayna-khayat/
https://www.linkedin.com/in/mehrdad-hariri-74221710
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreu_Mas-Colell
https://www.linkedin.com/in/josepmariamartorellrodon
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Edicions del Fòrum 2008-2011  
 

A la primera edició del Fòrum de la BioRegió a l’any 2008 
es van reunir més de 500 representants de la 
biotecnologia i la biomedicina. Les següents edicions van 
comptar amb més de 600 representants del sector 
empresarial i financer, investigadors, gestors de centres i 
instituts de recerca i representants d’universitats i 
hospitals. 
 

 
Ponències de referència: 

• Clústers: convertir la recerca en negoci a càrrec 
d’Stig Jorgensen, director de Medicon Valley. 

• Necessitats del sector i propostes de futur a 
càrrec de  Dra. Montserrat Vendrell, directora 
general de Biocat 

• Conferència inaugural Darwin and the GODs: 
evolving corporate fitness a càrrec de Sr. John 
Hodgson, director de Critical I Limited 

• Presentació de l'Informe Biocat 2009 a càrrec de la Dra. Montserrat Vendrell 

• Garantint un futur brillant per a la indústria biotecnològica, a càrrec del Dr. Diego Miralles, 
director del Centre de Recerca West Coast  i director de Healthcare Innovation  de 
Johnson&Johnson. 

Taules rodones: 
• El futur dels parcs científics com a 

dinamitzadors 
• El finançament de la biotecnologia 
• Les necessitats de formació del sector 
• El valor de la comunicació 
• El llibre negre del bioemprenedor 
• La BioRegió el 2015: escenari de futur 
• Tecnologies mèdiques: compra pública i 

innovació 
• 10 oportunitats per a les empreses biotec 
• Mercats emergents: l'Índia i la Xina 

 
Entrega del Premi Bioemprenedor XXI  

 
 Àrea d’exposició i Networking  Reconeixements  
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Més informació a: http://forum.biocat.cat/ 

 
L’edició del Fòrum 2010  - Connecta, fem futur 

 

La Casa Llotja de Mar de 
Barcelona va ser l’escenari on 
es van donar cita prop de 700 
representants del sector 
empresarial i financer, així 
com investigadors, gestors de 
centres i instituts de recerca i 
representants d’universitats i 
hospitals, en una jornada que ha  comptat amb la presència dels màxims representants de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Patronat de Biocat. 

 
 

Conferència/Key Note: 
  
Garantint un futur brillant per a la indústria biotecnològica 
 
A càrrec del Dr. Diego Miralles, director del Centre de Recerca West 
Coast  i director de Healthcare Innovation  de Johnson&Johnson. 
 

 

 

 

                

 Taules rodones: 

• Biotecnologia, alimentació i salut: respostes al nou 
paradigma de la sanitat pública 

• Tecnologies mèdiques: compra pública i innovació 
• 10 oportunitats per a les empreses biotec 
• Mercats emergents: l'Índia i la Xina 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Lliurament Premi BioEmprenedorXXI: VCN Biosciences             Nomenament de l'Ambaixadora de la 
Bioregió: Dra. Alicia Granados 

http://forum.biocat.cat/
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L’edició del Fòrum 2011  - El valor del clúster 

 

La cinquena edició del Fòrum 
Biocat va reunir més de 450 
representants durant una 
jornada, aquest cop de mig 
dia, que va fomentar un any 
més l'encontre, el 
coneixement i la reflexió 
conjunta sobre els grans 
reptes del sector.  

 

 
  
Conferència/Key Note: 
 
L’experiència del NICE, a càrrec del Sir Andrew Dillon, CEO del 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, Regne 
Unit) 
. 
 
 
 

Sessió paral·lela: 
 
Lideratge i gestió de persones per canviar la cultura d'una organització i 

incrementar els resultats: el cas de Synthon Hispania, a càrrec del 
 Sr. Oriol Segarra,  COO de Synthon Holding BV 

 
 

 
Taula rodona: Com impulsar la medicina personalitzada a 
Catalunya 

Durant aquest debat es van exposar les necessitats i oportunitats de mercat i 
quins reptes s’afronten a l’hora d’introduir nous productes en el sistema, amb 
representants de l’àmbit de la recerca bàsica (Centre de Regulació Genòmica),  
de la recerca clínica (Hospital de la Vall d’Hebron), de l’empresa (Gendiag)  i 
del sistema públic (CatSalut). 

 
Col·laboradors: La trobada va comptar amb el patrocini de l’empresa biotecnològica Biokit. 
Altres empreses del sector van col·laborar durant el dinar-networking, amb el que es va posar fi a 
un intens dia de treball i intercanvi de coneixement. 

 
 

 

 

G
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Golden sponsorship 
 

Aportació: 25.000 + IVA 

Característiques:  
Si l’aportació és de 25.000 euros, Biocat es compromet a atorgar l’exclusivitat a 
l’organització col·laboradora, que seria l’única que figuraria com a patrocinador del 
Fòrum Biocat 2016, fet que li garantiria una alta visibilitat en l’esdeveniment i en totes 
les activitats de difusió que s’organitzin al seu voltant.  

 

Contraprestacions: 
• L’organització col·laboradora tindrà l’exclusiva del patrocini del Fòrum. El seu 

logotip figurarà com a únic patrocinador al costat de Biocat a tots els materials 
impresos relacionats amb el Fòrum i en les còpies descarregables que es publiquin 
on-line, precedit de la fórmula “Amb el patrocini de:”. 

• Presència d’un representant de l’entitat col·laboradora en l’acte d’inauguració del 
Fòrum Biocat 2016. 

• Presència notòria de l’organització col·laboradora en els materials per a mitjans de 
comunicació (notes de premsa, dossiers...) que es produeixin amb motiu del 
Fòrum. 

• Presència del logotip i hipervincle de l’entitat col·laboradora, precedit de la fórmula 
“Golden Sponsor:” en la pàgina web específica del Fòrum i a totes les pàgines del 
web de Biocat (www.biocat.cat) on se citi el Fòrum, incloent els bàners i destacats de 
la pàgina d’inici (+15.000 visites mensuals). 

• Un text de presentació del Golden sponsor en la pàgina web del Fòrum. 

• Possibilitat d’incloure un text de presentació del Golden sponsor  dins del programa 
del Fòrum.  

• Lliurament de fulletó corporatiu de l’entitat patrocinadora  juntament amb la resta de 
documentació inclosa als materials per assistents al Fòrum. 

• Prioritat de l’entitat col·laboradora de categoria Golden a l’hora de patrocinar 
productes derivats del Fòrum Biocat 2016. 

• Menció especial de l’entitat en la memòria anual de Biocat. 

• Presència del logotip de l’empresa a la senyalització física i audiovisual de la seu el 
dia de l’acte. 

• 25 invitacions per assistir al Fòrum 

http://www.biocat.cat/
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Silver sponsorship 
 

Aportació: 10.000 euros + IVA 

Característiques:  
La reducció de l’aportació econòmica, implica una reducció de la contraprestació 
d’imatge i, conseqüentment, que aquestes siguin compartides amb un major nombre 
d’entitats col·laboradores (de dos a quatre, segons les aportacions fixades). 

 

Contraprestacions: 
• Presència del logotip i hipervincle de l’organització col·laboradora a tots els materials 

impresos relacionats amb el Fòrum i en les còpies descarregables que es publiquin 
on-line, precedit de la fórmula “Silver Sponsor:”. 

• Possibilitat de presència d’un representant de l’entitat col·laboradora en l’acte 
d’inauguració del Fòrum Biocat 2016. 

• Presència del logotip i hipervincle de l’entitat col·laboradora, precedit de la fórmula 
“Silver Sponsor:” a les pàgines del web de Biocat (www.biocat.cat) dedicades 
Fòrum 2016. 

• Lliurament de fulletó corporatiu del Silver sponsor juntament amb la resta de 
documentació inclosa als materials per assistents l Fòrum. 

• Presència de l’organització col·laboradora en els materials per a mitjans de 
comunicació (notes de premsa, dossiers...) que es produeixin en motiu del Fòrum. 

• Presència del logotip de l’empresa a la senyalització física i audiovisual de la seu el 
dia de l’acte. 

• 10 invitacions per assistir al Fòrum. 

 
Session sponsor 
(RESERVAT EL PATROCINI DE LES SESSIONS “Future trends and trending topics in 
the life sciences and healthcare industry” I “Successful models of public and private 
collaboration. Learning from the best on tech transfer and science commercialization”. 
DISPONIBLES LA RESTA DE SESSIONS) 
Aportació: 5.000 euros + IVA 

Característiques:  
Patrocinant una de les sessions/taules, la visibilitat es vincula a l’espai on es 
desenvolupa la sessió i a la part del programa, dels materials impresos i digitals del 
Fòrum que s’hi dediquen.  

Contraprestacions: 

http://www.biocat.cat/
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• Presència del logotip sota la fórmula “Col·laboradors:” a tots els materials 
comunicatius del Fòrum. 

• Logotip i hipervincle del patrocinador a l’espai específic sobre la sessió en la pàgina 
web de Biocat dedicat al Fòrum (www.biocat.cat) sota la fórmula “Sessió patrocinada 
per:” i senyalització específica de la sessió. 

• Exposició de fulletó corporatiu a l’espai dedicat per sponsors de la seu del Fòrum. 

• Presència del logotip de l’empresa a la senyalització física i audiovisual de la seu el 
dia de l’acte. 

• 5 invitacions per assistir al Fòrum. 

 

Coffee break / Lunch sponsor  
(RESERVAT EL PATROCINI DEL COFFEE BREAK. DISPONIBLE EL LUNCH) 

Aportació : 4.000 euros + IVA 

Característiques:  
Patrocinant un dels breaks del programa, el cafè o el dinar, la visibilitat es vincula a 
l’espai on es desenvolupa aquesta part del programa, dels materials impresos i digitals 
del Fòrum que s’hi dediquen.  

Contraprestacions: 
• Presència del logotip sota la fórmula “Col·laboradors:” a tots els materials 

comunicatius del Fòrum. 

• Logotip i hipervincle del patrocinador a l’espai específic sobre la sessió en la 
pàgina web de Biocat dedicat al Fòrum (www.biocat.cat) sota la fórmula 
“Patrocinat per:” i senyalització específica durant el break. 

• Exposició de fulletó corporatiu a l’espai dedicat per sponsors de la seu del Fòrum. 

• 5 invitacions per assistir al Fòrum. 

 
Acreditació (RESERVADA) 
Aportació :  2.500 euros + IVA 

• Presència del logotip de l’entitat patrocinadora a les acreditacions i landyards dels 
assistents. 

• Menció específica en el programa i en el web del Fòrum Biocat 
(www.forum.biocat.cat) com a “Col·laboradors”.  

• Presència del logotip de l’empresa a la senyalització física i audiovisual de la seu 
el dia de l’acte. 

• Exposició de fulletó corporatiu a l’espai dedicat per sponsors de la seu del Fòrum. 

• 2 invitacions per assistir al Fòrum. 

http://www.biocat.cat/
http://www.biocat.cat/
http://www.forum.biocat.cat/
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MÉS INFORMACIÓ 
 

Les empreses que col·laborin mitjançant alguna d’aquestes opcions podran rebre un 
certificat de donació per part de Biocat que els hi permetrà una deducció de fins a un 
35% de la quantitat aportada al seu impost de societats.  

 

No dubteu en contactar-nos per a per rebre més informació sobre aquestes o altres tipus 
de col·laboracions amb les que pugueu estar interessats.  

 
Biocat 
 
Silvia Labé 
Directora de Comunicació i Màrqueting 
 slabe@biocat.cat   
Tel. +34 93 310 33 69 
 
Núria Peláez 
Cap d’Imatge Corporativa, Promoció i Premsa 
npelaez@biocat.cat 
Tel. +34 93 310 33 69 
 
 
 

mailto:slabe@biocat.cat
mailto:npelaez@biocat.cat

	A la primera edició del Fòrum de la BioRegió a l’any 2008 es van reunir més de 500 representants de la biotecnologia i la biomedicina. Les següents edicions van comptar amb més de 600 representants del sector empresarial i financer, investigadors, ges...
	Taules rodones:
	 El futur dels parcs científics com a dinamitzadors
	 El finançament de la biotecnologia
	 Les necessitats de formació del sector
	 El valor de la comunicació
	 El llibre negre del bioemprenedor
	 La BioRegió el 2015: escenari de futur
	 Tecnologies mèdiques: compra pública i innovació
	 10 oportunitats per a les empreses biotec
	 Mercats emergents: l'Índia i la Xina
	 Biotecnologia, alimentació i salut: respostes al nou paradigma de la sanitat pública
	 Tecnologies mèdiques: compra pública i innovació
	 10 oportunitats per a les empreses biotec
	 Mercats emergents: l'Índia i la Xina


