
LA PRIMERA GRAN CITA 

PER A LA REACTIVACIÓ 

ECONÒMICA GLOBAL



Barcelona New Economy Week

BNEW és un esdeveniment B2B

impulsaran la nova economia en relació a 5 sectors 

econòmics clau:

DURANT 4 DIES, 5 ESDEVENIMENTS 

INTERCONNECTATS 

100% PROFESSIONAL FÍSIC I DIGITAL

BNEW Play video 

https://www.youtube.com/watch?v=s4HUnoKWxL4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s4HUnoKWxL4&feature=youtu.be


BNEW serà la primera gran cita per a la 

recuperació global de l’economia que 

permetrà redissenyar el teixit productiu. 

És un orgull comptar amb la participació 

de reconeguts professionals i amb 

assistents d’arreu del món

PERE NAVARRO, 
delegat especial de l’Estat al CZFB

“

”



BARCELONA, 

SEU DE LA NOVA ECONOMIA
Barcelona, seu de la nova economia, acollirà aquest 

esdeveniment físic que es recolzarà en una plataforma digital, 

per a que tot el món hi pugui estar present. 

Tot succeirà en 3 edificis emblemàtics:

Estació de França
de caràcter monumental i estil modernista, va ser 
construïda l’any 1929 i està catalogada com a Bé 
Cultural d’Interès Local. Actualment gestionada per 
Adif, és la segona estació en trànsit de mitja i llarga 
distància i per la que transiten anualment milions de 
viatgers. 

Casa SEAT
és el lloc per explorar el futur de la mobilitat, inspirat 
per les noves tecnologies i el disseny, i ho fa des de les 
seves arrels, a Barcelona, el lloc perfecte per unir 
creativitat i innovació en un mateix punt de trobada.

Movistar Centre
ubicat a l’edifici històric de Telefònica, és un espai 
obert als ciutadans per experimentar i compartir nous 
enfocaments i oportunitats relacionats amb la 
tecnologia, la innovació i la digitalització del nostre 
entorn.

52 acords amb clústers 

sectorials a escala global

37 empreses 

patrocinadores



HÍBRID I 

TECNOLÒGIC

presencial, virtual 

i televisat

BNEW serà un esdeveniment diferent 
i únic pel seu caràcter híbrid. 

Es podrà seguir online a través d’una 
potent plataforma tecnològica (app, 
web), mitjançant la producció simultània 
retransmesa en streaming d’alta qualitat 
en 6 canals, un per cada sector més les 
activitats gastronòmiques i culturals de la 
ciutat.

5
escenaris

6
canals de 
televisió

160
hores de 
contingut

1.000
persones visitaran 

els escenaris

Mai vist abans, amb un format 

absolutament innovador



NETWORKING 100% VIRTUAL 

intel·ligència artificial

Una avançada plataforma de networking 
digital, mitjançant l’ús de la Intel·ligència 
Artificial, creuarà les dades de tots els 
registrats per proposar un gran nombre de 
contactes i connectar de manera directa 
l’oferta amb la demanda. 

10.000
assistents

90%
d’ells 

participaran online

Generació 

d’oportunitats 

de negoci

Relacions 

productives

Optimització 

del temps



El networking sempre és un dels principals 

atractius dels esdeveniments, així que dur-

ho a terme d’aquesta manera innovadora al 

BNEW, amb l’alt perfil internacional que té, 

és una gran oportunitat per a les empreses

BLANCA SORIGUÉ, 
directora general del CZFB

“

”



INTERNACIONALITAT
El format híbrid garanteix una gran 
internacionalitat: més d’un 30% 
d’assistents són internacionals, pertanyents 
a 111 països diferents.

asistentes

Des d’Europa s’han registrat participants 
de 38 estats diferents, seguit d’Amèrica, 

amb 24 països; Àfrica, amb 25 estats; 
Àsia, amb 19 països i Oceania, amb 5.

Especial representació per part 
d’Argentina, Colòmbia, Equador, 

Veneçuela, Mèxic i Perú.

Acords de col·laboració amb 
associacions empresarials de la cadena 
de subministrament, com ALACAT, 
ASAPRA, AZFA o UPU. 



CONEIXEMENT I EMOCIONS

Panells, debats i inspiració

Coneixement expert

358 speakers de talla mundial: un 

programa de continguts per 

cada sector amb la participació 

de professionals destacats. 

Intervencions àgils i dinàmiques, 

a l’estil elevator pitch, molt 

focalitzades en els temes d’interès 

de cada sector.

En els negocis es viuen emocions

Coneix a tots els ponents

Els inspirational speakers oferiran un contingut 

totalment transversal i rellevant per a qualsevol 

àmbit de negoci. 

Ponències pensades per a directius i quadres de 

comandament on es treballaran les emocions 

per aconseguir el màxim rendiment, tant 

personal com dels equips. 

Informa't sobre el programa

https://www.bnewbarcelona.com/speakers.html
https://www.bnewbarcelona.com/bnew-knowledge-program.html


INNOVATION HUB I BVILLAGE

Start-up i corporacions
Innovation Hub i BVillage són espais de futur, on start-up 

i corporacions es coneixeran i compartiran idees per al 

desenvolupament de nous projectes.

52

amb un alt component 

d’innovació i solucions 

sostenibles cap a 

l’economia circular

start-up nacionals 
i estrangeres

128
empreses participaran 

al BVillage

una plataforma on compartiran 

informació corporativa i serveis o 

disponibilitat d’agenda 

per a reunions virtuals

https://www.bnewbarcelona.com/companies.html%20%20https:/youtu.be/kFkfmC7iW9A
https://www.youtube.com/watch?v=kFkfmC7iW9A&feature=youtu.be


Gastronomia, 

cultura i disseny
Barcelona és un clar referent a la 

cultura mediterrània i BNEW ha 

volgut donar visibilitat mundial a la 

seva riquesa cultural i acostar-la als 

participants de tot el món.

40 hores de continguts i un canal 

específic per seguir l’extens 

programa d’activitats culturals i 

gastronòmiques que tindran lloc a 

Casa SEAT, en estreta col·laboració 

amb Ametller Origen Mercat 

d’Autors, el restaurant que es troba 

dins les seves instal·lacions, Estació 

de França i el característic Mercat 

de la Boqueria.

Concerts del talent musical 

amb més projecció, 
com Suu i Meritxell Neddermann, Gerard Aledo
i Guillem Ramisa o Gwen Perry. 

Sessions diàries de DJ Gerard 
amb un grafiter. 

Showcookings amb alguns dels xefs 

d’Ametller Origen Mercat d’Autors de Casa SEAT, 
a més de Carles Gaig, Hideki Matsuhisa, Arnau 
Muñío o Rafa Zafra.

En col·laboració amb Barcelona 

Centre de Disseny, dissenyadors de la 

ciutat han creat els 5 platós de l’esdeveniment. 



Gràcies als nostres partners

i sponsors per sumar-se 
a impulsar una nova 

economia amb nosaltres



Organized by Supported by

BAir Sponsor

Bcommunicacion Sponsors Institutional Partner Technological Partner Audiovisual Partner

BWater Sponsors Venue Partners



BEarth Sponsors

BDesign Partners

Partners

BCollaborators




