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Eurecat Events idea i executa múltiples activitats pròpies de promoció i divulgació,

així com activitats en col·laboració amb altres entitats o empreses; posicionant-se al
mercat com el punt de trobada per a milers de professionals, tant proveïdors tecnològics
com del teixit industrial.

Contribueix a oferir un ampli coneixement i les tendències més innovadores relacionades
amb les tecnologies de la informació i la comunicació, aplicades a diferents sectors
empresarials i àmbits socials.

1. PRESENTACIÓ

Future Industry Congress 2016

Big Data Congress Barcelona 2016
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2. QUÈ ORGANITZEM?

 Congressos

 Càpsules temàtiques

 Tallers

 Jornades sectorials a mida

 Hackathons

Estem especialitzats en l‘organització de:



DOSSIER EURECAT EVENTSEURECAT EVENTS

3. QUÈ OFERIM?

Projectes a mida per a empreses, tant especialitzats en una 
tecnologia com en un sector en concret.

Posicionament de marca, a través de la participació en els continguts 
temàtics del congrés.

Visibilitat de marca, comptem amb una ampla xarxa d’entitats 
col·laboradores que contribueixen a la difusió dels nostres congressos.

Networking d’alt nivell. Oportunitat per promoure projectes d’R+D i 
productes i serveis innovadors.

Alt impacte mediàtic
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Els patrocinadors tenen una presència destacada en 

tots els elements de comunicació:

Programa en paper i online

Pàgina web del congrés (home)

Comunicats d’email marketing

Xarxes socials (twitter i linkedin)

Elements d’imatge de l’esdeveniment

Site individual al web del congrés

Visibilitat de marca

Posicionament de marca

Participació en els 
continguts temàtics del 
congrés

Ampli impacte mediàtic

L'impacte mediàtic 
d’Eurecat en els mitjans 
de comunicació està 
valorat en més 
de 8M€ anuals
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MÉS DE 10 ANYS 
D’EXPERIÈNCIA EN LA 
CREACIÓ I EJECUCIÓ 

DE PROJECTES DE 
DIVULGACIÓ

4. EL NOSTRE VALOR AFEGIT

COMPTEM AMB 

UNA XARXA 
D’ENTITATS 

COL·LABORADORES 
DE TOTS ELS 

SECTORS

ALT IMPACTE  
MEDIÀTIC
D’EURECAT,  

VALORAT EN MÉS 
DE 8 M€ ANUALS

FORMEM PART 
D’EURECAT 

EL MAJOR CENTRE 
TECNÒLOGIC DE 

CATALUNYA 
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4. Calendari d’esdeveniment 2017

CALENDARI 1º SEMESTRE 2017

ENERO

L M M J V S D

FEBRERO

L M M J V S D

MARZO

L M M J V S D

ABRIL

L M M J V S D

MAYO

L M M J V S D

JUNIO

L M M J V S D

21-22

19-20

ITworldEdu Advanced Factories

Forum Turistic

4-5-6

4-5-6

19-20

Ruralapps

*17

14
*

1 *

5 *

*
24

Future Industry 
Congress

21

21-22 21

Junio-Sept

https://itworldedu.cat/es/
https://www.advancedfactories.com/
https://www.forumturistic.com/
https://ruralapps.cat/es/
https://futureindustrycongress.com/
https://futureindustrycongress.com/
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JULIO

L M M J V S D

AGOSTO

L M M J V S D

SEPTIEMBRE

L M M J V S D

OCTUBRE

L M M J V S D

NOVIEMBRE

L M M J V S D

DICIEMBRE

L M M J V S D

4. Calendari d’esdeveniments 2017

CALENDARIO 2º SEMESTRE 2017

Big Data 
Congress

Eurecat Mobile
Forum

*15 11 *

25 *

12
*

1 *
*

*

*

*25 26

6 8

XPatient Bcn
Congres

14

14

25-26

25-26

29

29

https://bigdatacongress.barcelona/es/
https://bigdatacongress.barcelona/es/
https://eurecatmobileforum.com/es/
https://xpatientbcncongress.com/es/


DOSSIER EURECAT EVENTSEURECAT EVENTS

Forum TurisTIC
19 i 20 Abril 2017 l Auditori de l’Edifici Imagina l Barcelona
Congrés sobre l’aplicació de les TIC en el sector turístic

Esdeveniments de referència 2017

5a edició

ITworldEdu
21 i 22 Març 2017 l Palau de Congressos Fira de Barcelona
Esdeveniment anual de referència del sector tecnològic educatiu

9a edició

Advanced Factories
4-6 Abril 2017 l CCIB l Barcelona
Congrés sobre les tendències i models de gestió més importants i exitosos del 
món industrial.

Future Industry Congress
21 Juny 2017 l CaixaForum Barcelona
Congrés sobre tendències tecnològiques aplicades al sector industrial

2a edició

2a edicióXpatient Barcelona Congress
14 Setembre 2017 l Auditori de l’Edifici Imagina l Barcelona
Congrés sobre el canvi de model assistencial que apodera al pacient i el 
situa en el centre de tot el procés.

1a edició
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Eurecat Mobile Forum
29 Novembre 2017 l Auditori de l’Edifici Imagina l Barcelona
Congrés de tecnologia que aborda diferents temàtiques en relació a la 
influència que la tecnologia té sobre l'evolució de la societat, una societat més 
connectada, més distribuïda, on el ciutadà cada vegada té més rellevància.

Esdeveniments de referència 2017

8a edició

Premis Ruralapps
Juny-Setembre 2017 
Concurs per promoure la innovació tecnològica en el sector agrari, alimentari i rural 
i l’apropament del sector a la ciutadania

4a edició

Big Data Congress Barcelona
25 i 26 Octubre 2017 l Auditori Axa l Barcelona
Congrés de referència sobre Big Data a Catalunya

3a edició
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5. Xifres esdeveniments 2016

8.726
tweets

112
entitats

col·laboradores

2.140
participants

a Twitter

193.770
visites web 

942
inscrits  

via streaming

271
ponents

408
impactes 

als mitjans

5.582
inscrits
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6. Memòria esdeveniments 2016

El és el congrés sobre l’evolució, els reptes i

les oportunitats de l’aplicació de les TIC en el sector del Turisme. 

És el punt de trobada de les empreses del sector turístic i les empreses d’innovació 

i desenvolupament tecnològic, així com institucions públiques i associacions

i gremis empresarials.

VÍDEO RESUM 

EDICIÓ 2016

El turisme 
experiencial i 
gastronòmic, la 
accessibilitat i el Big 
Data van ser alguns 
dels eixes del Forum
TurisTIC 2016

Alguns exemples dels vídeos realitzats als patrocinadors:

4a 
edició

https://www.youtube.com/watch?v=hQF3WhHU3Vg
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
https://www.youtube.com/watch?v=hQF3WhHU3Vg
https://www.youtube.com/watch?v=hQF3WhHU3Vg
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 +1000 Inscrits
 40 Ponents
 4 keynote speakers
 12 Entitats col·laboradores
 63 Impactes als mitjans
 3.614 Tweets
 689 Participants a twitter
 42.330 pàgines vistes
 282 Inscrits al streaming

Por què participar?

 Esdeveniment consolidat 
 Àmplia participació 

presencial i via streaming
 Perfil professional dels 

assistents 
 Gran impacte en xarxes 

socials i mitjans
 Target segmentat
 Noves oportunitats de negoci

Beneficis per al 
patrocinador

 Visibilitat de marca
 Participació en el disseny de 

continguts
 Posicionament en lideratge 

temàtic
 Tots els vídeos de les 

ponències estaran accessibles 
fins a la següent edició del 
congrés

 Campanya e-mail marketing
 Lliurament de material 

corporatiu
 Vídeo-entrevistes
 Dinar de networking, etc.

Patrocinadors 

Algunes xifres
rellevants

http://www.forumturistic.com/
http://www.forumturistic.com/
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VÍDEO RESUM

EDICIÓ 2016

1a 
edició

La 1ª edició del                                           va analitzar com la confluència de les tecnologies

industrials i digitals estan impulsant la re-industrialització, gràcies a la denominada

quarta revolució industrial o fàbrica 4.0

El Congrés va aprofundir sobre la indústria 

digital, que engloba Internet de les 

Coses, Big Data, Cloud Computing, 

fabricació digital i ciberseguretat; la 

indústria eficient, que inclou fabricació 

avançada, robòtica, automatització, 

eficiència energètica, reciclatge i 

materials avançats, i els nous models 

industrials, que aglutinen la producció 

sota demanda, els models de negoci i 

la personalització.

6. Memòria esdeveniments 2016

https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
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 +800 Inscrits
 29 Ponents
 1 keynote speaker
 31 Entitats col·laboradores
 86 Impactes als mitjans
 1.304 Tweets
 269 Participants a twitter
 37.183 pàgines vistes
 110 Inscrits al streaming

Por què participar?

 Nou esdeveniment de gran 
interès estratègic

 Àmplia participació 
presencial i via streaming

 Perfil professional dels 
assistents 

 Gran impacte en xarxes 
socials i mitjans

 Continguts de gran interès 
per al teixit empresarial TIC 

 Noves oportunitats de negoci

Beneficis per al 
patrocinador

 Visibilitat de marca
 Participació en el disseny de 

continguts
 Campanya e-mail marketing
 Lliurament de material 

corporatiu
 Vídeo-entrevistes
 Insercions de publicitat en 

premsa: Expansión, La 
Vanguardia, etc.

 Tots els vídeos de les 
ponències estaran accessibles 
al web del congrés fins la 
següent edició

 Sopar de gala per a ponents, 
patrocinadors, etc.

Algunes xifres 
rellevants

http://www.futureindustrycongress.com/
http://www.futureindustrycongress.com/
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es planteja com una acció 

central que impacti en els sectors 

involucrats en el canvi de model assistencial, 

el qual situa el pacient com l’element clau i prioritari

Al congrés es van donar a conèixer 

les conclusions extretes dels 

tallers i activitats pròpies de la 

Comunitat de pràctica XPatient

Barcelona, per això es va convidar 

a la comunitat mèdica a participar 

dels resultats extrets, amb 

l’objectiu de fer aflorar iniciatives i 

bones pràctiques i ajudar-los a 

implementar-les en el sistema de 

salut.

Y A MÉS…

1a 
edició

John Eaglesham-Advanced

Digital Institute- UK

6. Memòria esdeveniments 2016

Joan Escarrabil (Hospital Clinic) i

Felip Miralles (Eurecat)
Lekshmy Parameswaran ( Fuelfor)
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 375 Inscrits
 24 Ponents
 1 Keynote speaker
 7 Entitats col·laborador

aglutinades en una   
Comunitat de Pràctica

 35 Impactes als mitjans
 877 Tweets
 252 Participants en twitter
 13.509 Pàgines vistes

Por què participar?

 Nou esdeveniment en el 
sector salut 

 Temàtica d’alt interès 
estratègic en el sector salut

 Target segmentat
 Alt impacte en les xarxes 

socials i mitjans de 
comunicació

 Oportunitats de negoci i 
col·laboració

Beneficis per al 
patrocinador

 Visibilitat de marca
 Participació en disseny de 

continguts
 Posicionament en lideratge 

temàtic
 Campanya e-mail marketing
 Lliurament de material 

corporatiu 
 Tots els vídeos de les 

ponències estaran accessibles 
en la web del congrés fins la 
següent edició

 Espai expositor per als 
patrocinadors principals

 Assistència al workshop amb 
les entitats de la Comunitat 
de Pràctica XPatient

Algunes xifres 
rellevants

http://www.xpatientbcncongress.com/
http://www.xpatientbcncongress.com/
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La 2ª edició consolida el                                           com el congrés de 

referència en Big Data a nivell nacional i es converteix en el punt de 

trobada entre professionals, proveïdors i empreses que estan desenvolupant 

o volen desenvolupar projectes en l’àmbit del Big Data & Data 

Analytics. 

El congrés combina experiències d’empreses catalanes basades en dades i 

que són referents d’innovació en aquest àmbit com ponències d’experts i 

referents nacionals e internacionals.

1.320 tweets
413 participants

Trending Topic a Espanya, 
el dia 4 d’octubre

2 KEYNOTES SPEAKERS:

Stephen Prentice- Gartner
Alexander Isakov-
Pallantius

Stephen Prentice-GartnerAuditori Imagina Big Data Talent Awards

2a 
edició

6. Memòria esdeveniments 2016
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Patrocinadors 

 +1.100 Inscrits
 36 Ponents
 2 keynote speakers
 8 Entitats col·laboradores
 67 Impactes en mitjans
 1.320 Tweets
 413 Participants a twitter
 44.962 pàgines vistes
 550 Inscrits streaming

Por què participar?

 Àmplia participació 
presencial i via streaming

 Lideratge per un centre  
d’Excel·lència que posiciona 
BCN com a Hub tecnològic 

 Gran impacte en xarxes 
socials i mitjans

 Continguts de gran interès 
per al teixit empresarial TIC 

 Noves oportunitats de negoci

Beneficis per al 
patrocinador

 Visibilitat de marca
 Participació en disseny de 

continguts
 Posicionament en lideratge 

temàtic
 Campanya e-mail marketing
 Lliurament de material 

corporatiu 
 Vídeo-entrevistes 
 Tots els vídeos de les 

ponències estaran accessibles 
en la web del congrés fins la 
següent edició

 Visibilitat en el lliurament de 
premis, etc.

Algunes xifres 
rellevants

Promotors 

http://www.bigdatacongress.barcelona/
http://www.bigdatacongress.barcelona/
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1a 
edició

es el congrés organitzat per la

amb la col·laboració d’Eurecat. Es planteja com una acció central que impacti 

en els sectors involucrats per exposar i analitzar la situació i els darrers 

avanços pel que fa a l’ús de les tecnologies en la rehabilitació.

La Fundació Ictus té com a 
missió impulsar la recerca 
sobre l’ictus, donar a 
conèixer com prevenir-lo i 
evitar-lo i ser una entitat 
amb presència social que 
doni suport a les persones 
que ha patit un ictus, 
especialment en la 
superació de la discapacitat

Carpa de la Fundació Ictus Auditorio Imagina

TEMÀTIQUES DEL CONGRÉS

6. Memòria esdeveniments 2016

Promotors del CongrésArcadi Navarro (Generalitat 

de Catalunya)
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 328 Inscrits
 28 Ponents
 1 Keynote speaker
 2 Entidats col·laboradores
 9 Expositors: 12 projectes
 32 Impactes als mitjans
 203 Tweets
 68 Participants a twitter
 61.117 Pàgines vistes

Por què participar?

 Nou esdeveniment sector 
salut 

 Target segmentat
 Alt impacte en les xarxes 

socials i mitjans de 
comunicació

 Oportunitats de negoci i 
col·laboració

Beneficis per al 
patrocinador

 Visibilitat de marca
 Participació en disseny de 

continguts
 Posicionament en lideratge 

temàtic
 Campanya e-mail marketing
 Lliurament de material 

corporatiu 
 Tots els vídeos de les 

ponències estaran accessibles 
en la web del congrés fins la 
següent edició

 Espai expositor

Algunes xifres 
rellevants

Patrocinadors

www.expoictus.com

http://www.expoictus.com/
http://www.expoictus.com/
http://www.expoictus.com/
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és el congrés especialitzat en aplicacions mòbils i les últimes 

novetats, tendències i estratègies del sector de la mobilitat. Té com 

objectiu impulsar un dels sectors que més negoci genera 

actualment -el de la mobilitat- i catalitzar noves oportunitats en un 

entorn de generació de coneixement.

29 i 30 Novembre 2016

CaixaForum Barcelona

KEYNOTE SPEAKER DE GOOGLE NYC

7a 
edició

• DRONES & MOBILITY
• GAMING TRENDS
• ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE, ETC.

TEMÀTIQUES 2016

6. Memòria esdeveniments 2016
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Patrocinadors

 637 Inscrits
 25 Ponents
 13 Entitats col·laboradores
 123 Impactes als mitjans
 461 Tweets
 153 Participants a twitter
 24.745 Pàgines vistes

Por què participar?

 Esdeveniment que ha creat 
comunitat

 Target segmentat
 Interès en la implantació de 

solucions mòbils per part del 
teixit empresarial

 Alta participació
 Alt impacte en les xarxes 

socials i mitjans de 
comunicació

 Oportunitats de negoci i 
col·laboració

Beneficis per al 
patrocinador

 Visibilitat de marca
 Participació en disseny de 

continguts
 Inserció publicitària en 

premsa escrita
 Campanya e-mail marketing
 Lliurament de material 

corporatiu 
 Vídeo-entrevistes 
 Tots els vídeos de les 

ponències estaran accessibles 
a la web del congrés fins a la 
següent edició

 Visibilitat en l’entrega de 
premis, etc.

Algunes xifres 
rellevants

http://www.eurecatmobileforum.com/
http://www.eurecatmobileforum.com/
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imaginChallenge Games Edition l 6a edició
4 i 5 novembre 2016 l Doble 36 l Barcelona
http://imaginchallenge.com
És una Game Jam de 24 hores organitzada per imaginBank amb col·laboració 
amb Eurecat amb participants de diferents països com Regne Unit, Portugal, 
República Txeca, Dinamarca, Polònia, Rússia i Espanya.
El lliurament de premis va ser el dia 29 novembre durant la celebració de 
l’Eurecat Mobile Forum.

RuralApps l 3a edició
Juny-Setembre 2016 l Online l 
http://ruralapps.cat/
És un concurs online a nivell nacional organitzat per el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
en col·laboració amb Eurecat, per promoure la innovació tecnològica en el sector 
agrari, alimentari i rural i l'apropament del sector a la ciutadania.
El lliurament de premis va ser el dia 30 novembre durant la celebració de 
l’Eurecat Mobile Forum.

Encuentro Aporta l 5a edició
3 Octubre 2016 l Auditorio SETSI Ministerio de Industria, Energía y Turismo l 
Madrid
http://datos.gob.es/content/encuentro-aporta-2016-cooperacion-global-
impacto-local-0
Jornada sobre dades obertes. En 2016, el lema va ser “Cooperación global, impacto 
local”

Altres esdeveniments realizats:

6. Memòria d’esdeveniments 2016



DOSSIER EURECAT EVENTSEURECAT EVENTS

Eurecat Events ha organitzat també les següents jornadas sectorials:

 Jornada de presentació d’Eurecat a Girona
18 febrer l Parc Científic i Tecnològic de la UdG l Auditori Jaume Casademont l Girona

 Textil 4.0- Innovació, creativitat i talent: descobrint nous llenguatges
7 abril l Centre d’Investigació i Transferència de Tecnologia Tèxtil l Canet de Mar l Barcelona

 Finançament de projectes d'R+D per a empreses de tecnologies mèdiques 
20 abril l Eurecat Barcelona

 Finançament de projectes d'R+D per a empreses TIC
11 maig l Eurecat Barcelona

 Finançament de projectes d'R+D per a empreses del sector tèxtil
24 maig l Centre d’Investigació i Transferència de Tecnologia Tèxtil l Canet de Mar l Barcelona

 Finançament de projectes d'R+D per a empreses del sector de materials i el seu processat 
1 juny l Fundació CTM Centre Tecnològic (Eurecat Manresa)

 Jornada de ciberseguretat en infraestructures crítiques”
22 juny l Edifici MediaTIC Barcelona

 La robòtica al servei de la indústria 4.0
14 juliol l Ajuntament de Riudellots de la Selva l Girona

 Jornada de presentació d’Eurecat a les comarques de Tarragona
14 setembre l Saló d’actes de FiraReus l Reus l Tarragona

 Jornada In Mold Electronics: Funcionalitzar peces en plàstic per crear Smart Products
30 setembre l Parc Científic i de la Innovació TecnoCampus l Mataró l Barcelona

 Jornada robots colaboratius a punt per entrar a producció
15 novembre l Eurecat Cerdanyola del Vallès l Barcelona

 Jornada de composites: una alternativa real per al sector de la automoció
28 novembre l Eurecat Cerdanyola del Vallès l Barcelona

 Jornada de presentació d’Eurecat a les Terres de l’Ebre
2 desembre l Auditori de Fira Amposta l Amposta l Tarragona

6. Memòria d’esdeveniments 2016
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7. Han confiat en nosaltres
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8. Impacte als mitjans
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CONTACTA AMB NOSALTRES
Gemma López
Head of Promotion
correu: gemma.lopez@eurecat.org
Tel.: +34 93 238 14 00
Mòbil: +34 650 43 50 10

www.eurecat.org

Àrees de coneixement d’Eurecat

ON SOM?
Eurecat
Carrer Bilbao, 72 Edifici A
08005 Barcelona

https://goo.gl/maps/J24aViHdARQ2
https://goo.gl/maps/J24aViHdARQ2

