
THE LARGEST DISRUPTIVE NEW ECONOMY EVENT

CONNECTED WITH EACH OTHER



“Com a organisme potenciador d’aquesta nova 

economia hem de posicionar-nos com a centre 

d’unió entre professionals, a més de donar 

pàbul a solucions sobre els reptes que ens 

trobem en els pròxims anys (…) esdeveniments 

com BNEW recullen sectors enfocats en 

tecnologia, innovació o sostenibilitat, que són 

claus en els avanços socioeconòmics actuals.”

PERE NAVARRO,
delegat especial de l’Estat al CZFB



Després de l’èxit collit en la seva segona edició, que va comptar amb prop de 12.000 assistents de 145 països, BNEW torna a la 
ciutat comtal amb una proposta reforçada i noves temàtiques. A més, aquest any destaca la presencialitat de l’esdeveniment, ja 
que per primera vegada des de la seva creació les condicions sanitàries així ho han permès.

UNA TERCERA EDICIÓ REFORÇADA  
AMB 7 TEMÀTIQUES

La cita abasta 7 sectors per la seva 
importància en la implicació de la 

transformació global.

En el seu propòsit de consolidar Barcelona com la seu mundial de la nova economia, BNEW comptarà amb un total de 600 
speakers, entre ells destacats experts internacionals.

BNEW es consolida així com la cita de referència per a la cerca de sinergies i la generació de relacions per afavorir un nou 
model d’economia més transversal i resilient.

12.000 assistents al 2021

DIGITAL INDUSTRY TALENTMOBILITYREAL STATE SUSTAINABILITY INVEST EXPERIENCE



Barcelona acull aquest esdeveniment físic que es recolza en una plataforma digital, 
perquè tothom pugui ser-hi present.

Una cita única, proposta de valor de la qual es basa en el coneixement i el networking, 
la innovació i el talent, acompanyada de múltiples activitats gastronòmiques i culturals 
que exposen la potent riquesa cultural de la ciutat comtal.

Tot això, amb la nova economia com a denominador comú.

BARCELONA,
CAPITAL DE LA NOVA ECONOMIA

74
acords amb clústers 

sectorials a escala global

21
empreses 

patrocinadores



DFACTORY BARCELONA PRINCIPAL NODE 
D’INDÚSTRIA 4.0 DEL SUD D’EUROPA

El centre 
DFactory es 
convertirà 
en la seu de 
l’esdeveniment 
presencial
de tots els 
assistents a 
BNEW 2022.



Està impulsat i gestionat pel Consorci 
de la Zona Franca de Barcelona, han 
invertit un total de 30 milions d’euros 
i el seu objectiu és convertir Barcelona 
en el centre de la innovació 4.0 al sud 
d’Europa, a més, busca potenciar el 
desenvolupament de tecnologies com la 
impressió 3D, la robòtica, la ciberseguretat, 
el ‘blockchain’ o la Intel·ligència Artificial 
(AI). Contribueix a transformar el marc 
productiu del teixit local, nacional 
i internacional a partir de la seva 
transformació digital.

DFACTORY BARCELONA PRINCIPAL NODE 
D’INDÚSTRIA 4.0 DEL SUD D’EUROPA



DFACTORY BARCELONA PRINCIPAL NODE 
D’INDÚSTRIA 4.0 DEL SUD D’EUROPA

Es tracta d’un espai únic 
que reuneix les empreses 
més innovadores, grans 
corporacions empresarials, 
startups, centres d’innovació i 
laboratoris, conjuntament amb 
els projectes tecnològics més 
avantguardistes, generant així, 
un ecosistema basat en el 
talent i la inversió.



DFACTORY BARCELONA PRINCIPAL NODE 
D’INDÚSTRIA 4.0 DEL SUD D’EUROPA

L’edifici compta amb 17.000 metres 
quadrats repartits en quatre plantes, 
espais oberts, diàfans, digitals i 
està compromès amb l’Agenda 2030. 
Així mateix, DFactory disposa de la 
certificació Leed Gold en edificació 
sostenible i eficient, alineat amb 
l’Agenda 2030; i si bé encara no 
ha complert el seu primer any en 
funcionament ja compta amb un 
50% d’ocupació. S’hi han instal·lat 30 
companyies i hi treballen unes 500 
persones.



HÍBRID I TECNOLÒGIC
presencial, virtual i televisat

Es podrà seguir online a través 
d’una potent plataforma 
tecnològica (app, web), mitjançant 
producció simultània retransmesa 
en streaming d’alta qualitat en 
6 canals, un per cada sector, a 
més de les activitats del BNEW 
Experience que tindran lloc en viu i 
en directe al Dfactory Barcelona.

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

6
escenaris

130
sessions

180
hores de 

contingut

1.500
empreses 

participants

Un exitós i 
disruptiu format



NETWORKING 100% VIRTUAL
intel·ligència artificial

+12.000
assistents previstos

4.000
assistents presencials

Una avançada plataforma 
de networking digital, que 
mitjançant l’ús d’algoritmes basats 
en Intel·ligència Artificial, crea 
agendes B2B optimitzant el temps 
dels participants.

Permet impulsar les empreses 
mitjançant una finestra global 
que incrementa la seva notorietat 
i els ajuda a ampliar la seva xarxa 
de contactes sense necessitat de 
desplaçar-se.

La nova manera  
de fer negocis

Agendes B2B

Optimització
del temps



NOU BVILLAGE,
on startups i corporacions conviuen

BNEW reforça la seva aposta pel networking amb una 
eina única on les empreses poden ampliar la seva 
xarxa de contactes amb potencials clients nacionals i 
internacionals, presentar les seves innovacions i últimes 
notícies de la companyia.

Es consolida com l’oportunitat perfecta per crear relacions 
productives, aconseguir notorietat i mesurar l’èxit de la 
seva participació.

Les startups cobren reconeixement a BNEW Barcelona 
Start-up Innovation Hub, on es fomenten les 
col·laboracions frontereres entre els diferents sectors.

A més, poden optar a ser candidates al premi BNEW a la 
Millor Innovació, que s’atorgarà el 5 d’octubre a les 20h 
a l’Estació de França de Barcelona durant un sopar de 
gala.

7
Sectors 

connectats 
entre si

La plataforma de 
networking única 

per fer negocis, 
ofereix un ampli 

ventall d’avantatges

50
startups  

nacionals i 
estrangeres

Es tracta d’una eina 
que permet impulsar 
les empreses en un 

entorn 100% B2B

+Àgil

+Visual



“El BNEW és un esdeveniment global 

que busca impulsar la digitalització, 

transformar i unir a tota la indústria de la 

nova economia sota un mateix estendard 

amb l’objectiu de construir junts el full de 

ruta del futur”

BLANCA SORIGUÉ,
directora general del CZFB i del BNEW



INTERNACIONALITAT

El format híbrid garanteix una gran 
internacionalitat amb l’assistència de 
persones pertanyents a més de 100 
països diferents.

Espanya (57%) és el país amb més 
participants seguit de Colòmbia (9%), 
l’Equador (6%), l’Argentina (4%),
Mèxic (4%), Veneçuela (3%), Rússia
(2%), Polònia (2%), entre altres.

Acords de col·laboració amb les 
principals associacions i organismes 
empresarials de tot el món.

+100 països
assistents 

procedents de



Es reuniran fins a 600 speakers de 
talla mundial: un programa amb un 
total de 180 hores de continguts, 
distribuïdes en 130 panells, sessions 
i debats, que compta amb la 
participació de professionals 
destacats.

Intervencions àgils i dinàmiques, a 
l’estil elevator pitch, que giren entorn 
a les set temàtiques seleccionades.

Coneixement
expert

Les sessions dels Inspirational 
Speakers són un dels grans 
reclams de la tercera edició de 
l’esdeveniment  pel seu contingut 
transversal i la participació de 
personalitats rellevants com Josef 
Ajram, especialista en borsa i 
mercats.

Els experts que participaran tenen 
perfils diferenciats, donaran a 
conèixer la seva visió sobre diverses 
qüestions i exposaran les claus per a 
seguir avançant cap a la indústria 4.0 
des de diferents perspectives.

Als negocis s’hi 
viuen emocions

CONEIXEMENT I EMOCIONS
Panells, debats i inspiració

Informa’t sobre el programa

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


BAIR SPONSOR BWATER SPONSOR

Gràcies als nostres partners i sponsors
per impulsar una nova economia amb nosaltres

ORGANIZAT PER

BEARTH SPONSOR BNATUR SPONSOR COMMUNICATION 
SPONSOR



bnewbarcelona.com

https://www.bnewbarcelona.com

