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DADES PRINCIPALS 

 

Fira:     BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2012  (Edició n. 20) 

Data:     18 -21 de juny de 2012, dilluns - dijous 

Seu:     Boston Convention & Exhibition Center, MA (EUA) 

415 Summer Street, Boston, MA 02210 

Organitza:    Biotechnology Industry Organization (BIO) 

Àrea d’exposició:  Pavelló espanyol 600 m2 (60 estands).  

Catalunya : 140 m2 per a empreses i institucions.  

Núm. estand general: 437 (Spain Trade Commission/ICEX) 

Entitats coordinadores  

estatals:  ICEX amb el suport de Genoma España i Asebio.  

Biocat coordina la presència de la BioRegió de Catalunya. 

Altres bioregions participants: BioBasque i Andalucía 

BioRegión.  

Biocat participa per sisè any consecutiu. 

 

EDICIÓ BIO 2012 

 

Novetats de la convenció: 

o Modalitat d’entrades:  

 El desenvolupament de l’eina on-line BIO One-on-One Partnering™ farà 

augmentar l’accés dels expositors a les reunions.  

 Els participants al BIO Business Forum tindran opció de concertar 

reunions als estands dels expositors.  

 Els expositors tindran accés gratuït als BIO One-on-One Partnering™ per 

agendar reunions als seus estands.  

Veure les diferents modalitats al següent enllaç 

o Pavelló: el Business Forum estarà situat a l’àrea central de l’espai d’exposició.  

 

http://www.bio.org/
http://convention.bio.org/Register.aspx


 

Biocat –BIO 2012             

Convocatòria oficial d’ICEX:  

Obertura: 14 desembre 2011. Tancament: 20 gener 2012.  

Descàrrega del document i procediment d’inscripció  

Quota de participació:  

o 1500 eu per estand (per empreses que participen per primer  o segon cop) 

o 1750 eu per estand (per la resta) 

Ajuts econòmics:  

Genoma España subvencionarà les empreses amb estand amb una borsa per finançar el 

55% de les despeses, fins a un màxim de 2.800 eu per empresa. 

Contacte: José María Toro (jmtoro@gen-es.org)  

Localització pavelló:  

Estarà situat a la part dreta del recinte firal (veure illa color vermell del plànol), a l’espai 

central d’exposició, davant de l’estat amfitrió, Massachussets. 

Enguany el pavelló tindrà un disseny diferent i novedós respecte a edicions anteriors 

amb l’objectiu de: 

o potenciar la visibilitat de les empreses 

o convidar l’accés del públic 

o facilitar la circulació per l’interior  

o disminuir la sensació de buit quan no hi hagi presència física d’expositors 

 

El pavelló constarà d’un 

seguit de tòtems compartits 

per empreses, amb taules i 

sofàs distribuïts entre els 

tòtems per mantenir 

reunions, i un punt de servei 

de cafè obert al públic.  

Aquest nou disseny 

permetrà, a més, donar 

major recolzament del 

personal de les bioregions 

als expositors. 

 

Es donaran més detalls i 

esborranys del model 

properament.  

 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4542063_Todos%252BPrioritarios_-1_p5762650,00.html?estado=1
mailto:jmtoro@gen-es.org
http://www.mapyourshow.com/exhview/?showid=bio12
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Pla de viatge per la delegació catalana:  

Des de Biocat, en col·laboració amb l’agència VIAP, us proposem un pla de viatge a 

mida tenint en compte criteris de disponibilitat, millor oferta econòmica, ubicació a la 

ciutat i qualitat de serveis de l’hotel.  

Us demanem la màxima celeritat en la reserva de la vostra plaça ja que, com acostuma 

a succeir a les ciutats on té lloc la BIO, la disponibilitat de places va disminuint 

ràpidament i el preu va augmentant.   

Si esteu interessats en aquest viatge, heu de seguir les instruccions del formulari 

annexat.  

o Avió: Air France (via Paris).  

Sortida el 16 / 17 de juny a les 10:25h. i arribada a Boston a les 15:20h. 

Tornada el dia 21 de juny a les 22:55h. i arribada a Barcelona 14:35h. 

Preu del billlet: entre 800-950 eu (amb taxes) segons la sortida.  

 

o Hotel : veureu característiques al document annex. 

NINE ZERO HOTEL 

90 Tremont Street, Boston.   

Preu nit: 290 dòlars sense taxes. 

http://www.ninezero.com/  

Contacte per reserves: Elisabeth Abad ·93 2385756 · eabad@viap.es  

 

Alternativament, podeu veure les possibilitats d’allotjament que ofereix la BIO al següent 

link http://convention.bio.org/2012.aspx i fer la reserva amb ells o amb altres agències de 

viatge pel vostre compte. 

 

PRESÈNCIA INSTITUCIONAL 

 

Us comuniquem que enguany el Molt Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat 

de Catalunya, viatjarà a Boston durant els dies de la BIO.  

Està previst que visiti el pavelló espanyol i participi en diferents actes de la convenció.  

 

 

 

 

http://www.ninezero.com/
mailto:eabad@viap.es
http://convention.bio.org/2012.aspx
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 MODEL DE PARTICIPACIÓ 2012 

Per ajudar-vos a valorar la vostra participació a la fira, a sota trobareu un recull dels 

serveis oferts (i la seva intensitat) segons el tipus de presència a la convenció.   

 

SERVEIS BIOCAT 
EMPRESES AMB 

ESTAND 

INSTITUCIONS A 

L’ESTAND 

BIOCAT 

EMPRESES 

SENSE ESTAND 

(VISITANTS) 

Gestió del pavelló de la BioRegió de 

Catalunya (imatge, decoració, 

distribució d’estands) 

 

Amb ICEX 

 

  

Informació i comunicacions continuades 

sobre la participació a la BIO    

Sessió informativa / networking prèvia al 

viatge    

Documentació per al delegat abans de 

viatge    

Visibilitat al recinte firal: pavelló 

BioRegió de Catalunya(en funció del tipus 

de participació)    

Registre i gestió d’entrada d’expositor a 

la BIO ICEX   

 

Transport de materials a la fira ICEX   

Inclusió al catàleg oficial de la BIO ICEX   

 

Inclusió al catàleg oficial d’ICEX ICEX ICEX  

Inclusió al catàleg de Biocat    

Inclusió en materials i estratègia per a 

mitjans de comunicació  de Biocat    

Difusió a través d’eines 2.0 (web Biocat, 

butlletí electrònic, linkedin, twitter, blog 

Biocat).    

Recepció catalana a BIO    

Participació a la Cursa catalana 5KM.    

Atenció de la delegació in situ    

Promoció de la delegació amb altres 

entitats nacionals i internacionals per 

afavorir activitats de networking    
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Procediment per participar:  

 

Empreses: Si esteu interessades en disposar d’un estand, heu de fer la sol·licitud 

mitjançant la complementació de la documentació de convocatòria de l’ICEX.  

Si només voleu assistir com a visitants, ens ho heu de comunicar a events@biocat.cat  

 

Institucions: Envieu-nos un e-mail comunicant el vostre interès en participar a: 

events@biocat.cat  

  

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519002_5630587_4542063_Todos%252BPrioritarios_-1_p5762650,00.html?estado=1.
mailto:events@biocat.cat
mailto:events@biocat.cat

