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Què és BIO-Europe Spring? 

BIO-Europe Spring (BES) i BIO-Europe són les dues conferències 

de partnering més multitudinàries i importants per a la indústria 

biotecnològica global fora dels EUA. 

 

Les conferències atreuen anualment els líders de negoci del sector 

biotecnològic, farmacèutic i financer, juntament amb les empreses 

emergents més destacades. 

 

En la seva 6a edició, BIO-Europe Spring va atreure més de 2.000 

delegats de 47 països, que van mantenir més de 11.000 reunions. 

 

         Antecedents: 

2007 – Milà  2010 – Barcelona 

2008 – Madrid  2011 – Milà 

2009 – Milà  2012 – Amsterdam 

   2013 – BARCELONA  

 

L’organitzador dels esdeveniments és EBD Group, la companyia 

capdavantera en partnering del món en el sector de les ciències de 

la vida. 
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BIO-Europe Spring 

PARTNERING 

EXPOSICIÓ PRESENTACIONS 

SESSIONS 
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Format de la trobada 
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EBD Group: l’organització 

 Empresa especialitzada en l’organització de reunions de partnering 

one-to-one entre els agents clau del sector de les ciències de la 

vida (més de 30.000 reunions anuals). 

 Utilitza el partneringONE, un programari on-line que facilita la cerca 

de socis potencials i coordina l'agenda de reunions. Aquesta eina ha 

esdevingut un catalitzador important de la bioeconomia i genera molta 

confiança en el sector.  

 Ofereix serveis de consultoria personalitzada per treure el màxim profit 

del networking fet durant les conferències. 

 Organitza set conferències anuals internacionals. 
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Estadístiques de BIO-Europe Spring 2012 

Amsterdam, març 2012: 

Dades destacades 

11.172 reunions one-to-one 

2.157 delegats (+19% respecte el 2011) 

1.304* empreses (+16% respecte el 2011) 

135 presentacions d’empreses (+16% respecte el 2011) 

67 expositors internacionals 

47 països representants 

*47 empreses de l’Estat espanyol (26 de la BioRegió de Catalunya)  
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L’edició de Barcelona va ser la de més èxit des de la creació 

de l’edició de primavera d’aquesta fira. 

 

BES Barcelona va multiplicar per més de tres la participació 

catalana respecte el 2009, que habitualment és el 50% de 

l’espanyola. 

Antecedents: BIO-Europe Spring 2010 a Barcelona 

sd: sense dades 

Ressò mediàtic: 10 notícies als principals diaris nacionals (La Vanguardia, 

Expansión, El Periódico, etc.) i 30 a mitjans digitals. 

Benefici econòmic estimat per a la ciutat de Barcelona: 2.200.000 € 

Taula d’evolució de participació: 

Indicador Milà 2007 Madrid 

2008 

Milà 

2009 

Barcelona 2010 Milà 2011 Amsterdam 2012 

Presentacions sd 137 150 135 -10% 120 -11% 135 +12% 

Expositors sd 37 47 62 +30% 67 8% 67 

Empreses 700 862 954 1.056* +11% 1.123 6% 1.304 +16% 

Països 35 35 44 44 0% 47 6% 44 

Reunions 4.000 5.865 7.104 9.016 +27% 9.202 2% 11.172 +21% 

Assistents 1.150 1.368 1.551 1.738 +12%  1.803 +4% 2157 +20% 

*101 empreses espanyoles 
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Comitè Amfitrió 

* * 
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Antecedents: BIO-Europe Spring 2010 a Barcelona 

(Institucions públiques i agents del sector) 
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Antecedents: BIO-Europe Spring 2010 a Barcelona 
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2013: BIO-Europe Spring Barcelona 
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Raons per acollir BIO-Europe Spring 2013 a Barcelona 

 Apropar a les empreses catalanes els socis tecnològics i de coneixement en un 

intercanvi favorable per a tothom. 

 Atraure inversió estrangera. 

 Donar visibilitat a Catalunya i Barcelona: promoure el país com a centre de negocis 

internacional capdavanter en ciències de la vida i en innovació. 

 Posicionar Barcelona com a destinació biotecnològica. 

 Fer efectiu el suport a la biotecnologia com a sector estratègic. 

 Generar beneficis econòmics per a Barcelona i per a tot el país. 

 Generar oportunitats úniques a les empreses locals de presentar-se al públic 

internacional del BIO-Europe Spring.  

 Aprofitar els beneficis tangibles que tindran els amfitrions i les empreses locals, abans 

i durant la conferència. 

 Pels excel·lents antecedents i resultats de l’acollida de BIO-Europe Barcelona 2010.  

Una acció estratègica de promoció del sector immillorable 
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El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) disposa de gairebé 100.000 m2 de superfície per 

celebrar esdeveniments, distribuïts en més de 45 sales de reunions de diferents mides (combinables entre si), 

a més d’un auditori amb capacitat per a 3.068 persones. La capacitat de l’auditori i l’espai disponible per a 

exposicions (11.340 m2) converteixen el CCIB en únic entre l’oferta de recintes semblants a Barcelona. 

BIO-Europe Spring 2013 a Barcelona 

Dates: de l’11 al 13 de març de 2013 

Seu: Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) 

 Capacitat per a 15.000 delegats 

 Sala d’exposicions amb 11.340 m2 de superfície 

 23 sales a la primera planta de diferents mides, entre 95 m2 i 2.584 m2 

 A la planta superior hi ha la sala de banquets, sales de reunions i una terrassa amb vistes al mar 

 Vestíbul amb 3.760 m2 de superfície 
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Beneficis per al Comitè Amfitrió 

Abans de la conferència:  

 Promoció destacada en tots els materials de màrqueting on-line i off-line relacionats 

amb la conferència. 

 E-mailings adreçats a grups del sector industrial (+ 28.000 executius). 

 Difusió en mitjans de comunicació que anunciaran Barcelona com a futura seu. 

 Promoció a les principals trobades del sector BIO-Europe, BioEquity i BioPharm-

America. 

 Visibilitat a l’estand de BIO-Europe 2012 (11-13 novembre, Hamburg).  

 Visibilitat a la recepció de BIO-Europe 2012 per anunciar la seu del BES 2013. 

Durant la conferència:  

 Gran visibilitat a l’espai d’exposició (estand central de 50 m2) 

 Participació en la confecció del programa científic del congrés 

 Participació en la sessió inaugural del congrés  

 Inserció del catàleg del Comitè a les borses dels delegats 

 Gran visibilitat en la senyalètica de tots els espais de la conferència i de les 

recepcions del vespre 

 Sala privada de reunions 

 Invitacions addicionals per als membres del Comitè 
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Beneficis per al sector: 

 Seminaris sobre el territori dins la programació oficial. 

 Preu d’inscripció reduït per a les petites empreses locals. 

 Possibilitat d’oferir un programa paral·lel de visites o activitats amb agents i empreses 

locals. 

 Presència durant tot l’any a les pàgines web d’EBD Group i de la conferència. 

Beneficis econòmics: 

 Inversió de l’organització a Catalunya de més d’1 milió d’euros. 

 Els més de 2.000 assistents aportaran més de 2 milions d’euros a l’economia local 

(hotels, restaurants, compres, prolongació de la visita…). 

 Anuncis publicitaris per valor d’uns 200.000 euros. 

Beneficis per a Barcelona i per al Comitè Amfitrió 
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Comitè Amfitrió 2013 

(Altres membres pendents de confirmació)  

PATROCINADORS: 
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Modalitats de patrocini (sponsor) 

15.000 € 
SILVER SPONSOR  

2 registres full + estand propi (6 m2) 

22.500 € 

GOLD SPONSOR 

4 registres full + sala de reunions privada o estand propi (12 m2) 

30.000 € 
PLATINUM SPONSOR  

6 registres full + sala de reunions privada + estand propi (15 m2) 

OPCIÓ 1  Participació amb o sense estand  

Contraprestacions addicionals (vegeu la següent pàgina) 

+ 
10.000 € 

SILVER SPONSOR  

3 registres full (sense estand propi) 
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 Gran visibilitat en la senyalètica de tots els espais de la conferència. 

 Promoció destacada en tots els materials de divulgació del congrés 

Inserció del logotip a: 

 Invitacions a possibles participants (enviats internacionalment a  

+ 28.000 contactes) 

 Web de BIO-Europe 2013 que difon EBD Group a tots els seus 

esdeveniments internacionals. 

 Priorització de les reunions de partnering: els one-to-one meetings 

dels sponsors es programaran abans que les reunions de la resta 

d’assistents. 

 Possibilitat de participar als actes amb mitjans (només per a 

Platinium sponsors i Gold sponsors). 

 Possibilitat de gaudir dels beneficis oferts per Biocat i l’Ajuntament 

de Barcelona com a coordinadors del Comitè Amfitrió Local (vegeu la 

següent pàgina). 

Contraprestacions addicionals:  

Modalitats de patrocini (sponsor) 
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OPCIÓ 2 Aportació directa al Comitè Amfitrió  

Beneficis oferts per Biocat i l’Ajuntament com a coordinadors del Comitè Amfitrió*:   

 Presència destacada en la imatge de l’estand central del Comitè Amfitrió Local 

al recinte d’exposició (50 m2). 

 Inserció del logotip en tots els materials editats pel Comitè per fer difusió del 

congrés:  

 Catàleg de la delegació catalana que es distribuirà entre els assistents. 

 Pàgina web de Biocat: home, agenda, notícies, pàgina especial dedicada al 

BES Barcelona 2013, etc. (mitjana d’unes 17.000 visites mensuals). 

 E-mailings  

 Butlletí electrònic de Biocat (9.600 enviaments).   

 Presència notòria en el contingut de les comunicacions adreçades als 

mitjans de comunicació amb motiu del congrés (notes de premsa, dossiers...). 

 Possibilitat d’obtenir entrada a la conferència (en funció de disponibilitat). 

 Reconeixement en la memòria anual d’activitats. 

* Per una aportació entre 10.000 – 5.000 euros 

Modalitats de patrocini (sponsor) 
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 Estand modular a l’àrea d’exposició  

 Preu: 6.890 € 

 Mides: 6 m2 (3 m x 2 m)  

 2 registres: un full conference (amb partnering) i un d’expositor (amb accés a 

dinars, conferències i gala events, però no al sistema de partnering).  

 Inserció del logo i profile de la companyia a la web del congrés i al catàleg 

general imprès que es lliurarà als assistents.  

 

Altres possibilitats de participació (no sponsors) 

Si esteu interessats en aquests o altres tipus de participació, poseu-vos en 

contacte amb Biocat: afarre@biocat.cat o slabe@biocat.cat    

 Participació com a assistent al congrés (sense estand): disposem de 

descomptes per als delegats de les petites empreses biotec.  

Tota la informació a: http://www.biocat.cat/bes2013 

mailto:afarre@biocat.cat
mailto:slabe@biocat.cat

