
PASSA

Fes-te patrocinador de l’Agència 
per la Competitivitat de l’Empresa

A L’ACCIÓ!



ACCIÓ. 
L’AGÈNCIA PER  
LA COMPETITIVITAT 
DE L’EMPRESA DE 
LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA

Partim d’un binomi clau per a la competitivitat 
empresarial: la innovació i la internacionalització. 

Donem servei a 24.000 empreses l’any a través de 
programes per emprendre, accedir a finançament, 
innovar, internacionalitzar-se i sumar-se als clústers.
 
Som una plataforma de vincle empresarial i disposem 
d’una àmplia xarxa de sinergies amb els diferents 
agents que intervenen en tota la cadena de valor del 
procés productiu (proveïdors, clients, entitats, agents, 
socis col.laboradors...).
  
Comptem amb una eina privilegiada per impulsar la 
connexió de l’empresa catalana amb el món: una xarxa 
de 40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions 
amb un àmbit d’actuació a més de 100 mercats.

Treballem per incrementar la captació d’inversió 
estrangera a Catalunya.



4 RAONS PER 
PASSAR A L’ACCIÓ

Posem al teu abast una xarxa àmplia i diversa de 
sinergies amb agents empresarials.

Disposem d’intel.ligència de mercat i d’una base de 
dades de 250.000 empreses amb segmentació de 
perfils que ens dona coneixement dels teus públics 
objectius. Indica’ns a quins clients potencials 
t’interessa arribar i t’oferirem el canal més adequat.

Posem a la teva disposició una sèrie de 
suports de patrocini i comunicació que et 
permetran guanyar quota de mercat. 

La nostra presència i experiència en els 
mercats local, nacional i internacional t’ajudarà 
a reforçar i a incrementar el teu posicionament 
i a diferenciar-te de la competència.

Arriba al públic adequat 
en el moment oportú 

Desmarca’t de la 
competència1 2 3

Contribueix a potenciar el teixit empresarial 
català i reforça la imatge i notorietat de la 
teva marca (win-win).

Esdevenir patrocinador d’ACCIÓ és vincular la 
teva empresa i la teva marca a projectes per 
a la competitivitat empresarial que, finalment, 
repercuteixen en el creixement econòmic 
del país, en la creació de llocs de treball i, en 
conseqüència, en el benestar de la societat.

Aconsegueix una imatge positiva i 
reconeixement social a través del patrocini de 
programes o activitats d’ACCIÓ en les quals 
participin els teus clients.

Guanya 
prestigi de marca

Fidelitza 
els teus clients4



PASSA A L’ACCIÓ! 
ESCULL UNA 
PROPOSTA DE 
PATROCINI A LA 
TEVA MIDA

T’oferim diverses propostes de patrocini perquè 
puguis escollir la que més t’encaixi i l’adaptem 
de forma personalitzada a les teves necessitats.

Soci estratègic amb alta visibilitat i 
contraprestacions exclusives en el seu sector.

Patrocini global

Patrocinador d’accions de gran format, 
productes i serveis amb preferències en el 
seu àmbit. 

Patrocini d’àmbit

Col.laborador interessat a desenvolupar 
accions concretes en el seu sector.

Patrocini puntual



_ Seccions web per a públic objectiu  
(2,5 milions de pàgines vistes l’any)

_ Enviaments  
(5 milions d’impactes anuals)

_ Butlletí ACCIÓ Informa  
(120.000 contactes)

_ Butlletí Agenda  
(78.000 contactes)

_ Butlletí d’Innovació  
(6.000 contactes)

_ Xarxes socials  
(21.000 seguidors a Twitter)

On-line: comunicacions 
i canals 2.0

_ Catàleg d’empreses participants  
al Mobile World Congress (en anglès, 
193 empreses, edició on-line i impressió 
de 1.000 exemplars)

_ Catàleg de finançament alternatiu  
(en català i anglès, edició on-line  
i 7.500 visites anuals)

_ Catàleg d’empreses del Fòrum d’Inversió 
(en català i anglès, 50 empreses, edició 
on-line i 7.500 visites anuals)

_ Baròmetre de la innovació

_ Mapa global d’oportunitats sectorials per 
a empreses catalanes

_ Mapa global d’oportunitats d’inversió

Off-line: publicacions  
i material col.lateral

PASSA A L’ACCIÓ!
ACONSEGUEIX 
MÉS PRESÈNCIA 
DE MARCA



_ Setmana de la Internacionalització (24a edició, 
1.200 assistents i 900 reunions empresarials)

_ Fòrum d’Inversió (22a edició, 800 assistents i 
600 entrevistes)

_ Jornada Connect-EU (6a edició, 1.000 
assistents i 150 entrevistes)

_ Be Connected. Join the Hub (2a edició, 500 
assistents)

Grans esdeveniments

_ Esmorzars de finançament (15 sessions,  
10 a Barcelona i 5 a la resta del territori, amb 
més de 1.000 assistents)

_ Esmorzars d’innovació (10 sessions anuals, 
5 a Barcelona i 5 a la resta del territori, amb 
més de 600 assistents)

_ Sessions, tallers i formacions (més de 500 
activitats i més de 20.000 inscrits cada any)

On-site: instal.lacions

_ Mobile World Congress (101.000 visitants, 
50 empreses catalanes amb estand propi 
i organització d’un Brokerage Event amb 
1.800 reunions)

_ Smart City Expo World Congress (11.000 
visitants, estand propi i organització d’un 
Brokerage Event amb més de 800 reunions)

_ IoT Solutions World Congress (8.000 
visitants, 15 empreses o centres tecnològics 
amb estand propi i elaboració d’un catàleg 
d’empreses)

_ Fira Alimentaria (biennal) (140.000 
visitants, organització d’un Brokerage 

Event amb 600 empresaris de 27 països i 
sessions empresarials)

_ Saló de l’Automòbil (755.000 visitants  
i organització de jornades empresarials)

_ Construmat (biennal) (55.000 visitants, 
organització d’un Brokerage Event amb més 
de 500 reunions i sessions empresarials)

_ Fires internacionals: MWC Xangai, Smart 
Cities Taiwan, Fira Andicom a Colòmbia, ...

Fires i congressos

Per a pimes

_ Serveis a mida de consultoria, 
capacitació i professionalització

_ Programes de suport econòmic  
i acompanyament

_ Accés a finançament per desenvolupar 
projectes d’internacionalització, 
innovació i inversió

Per a startups

_ Suport al creixement de startups

_ Programes d’acceleració de vendes  
i d’internacionalització

_ Accés a finançament

_ Serveis exclusius per a empreses  
de base tecnològica

Per a inversors

_ Detecció d’oportunitats d’inversió

_ Captació d’inversió estrangera

Productes i serveis
_ Participació a través de ponències  

en actes

_ Participació en missions institucionals 
i empresarials

_ Cessió d’espais

_ Accés a estudis d’intel.ligència  
de negocis

_ Accés a serveis d’ACCIÓ per  
a la competitivitat empresarial

_ Networking

Altres



Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 449 333
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 35 55 52
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

Delegacions a Catalunya

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Tel. 93 476 72 06
patrocinis.accio@gencat.cat
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

Oficines al món

Accra / Amsterdam / Berlín / Bogotà / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca / Copenhaguen / Dubai  / Hong Kong / 
Istanbul / Johannesburg / Lima / Londres / Mèxic DF / Miami / Milà / Mont-real /  Moscou / Nairobi / Nueva York / Panamà / París / Pequín / 
Santiago de Xile / São Paulo / Seül / Silicon Valley / Singapur / Stuttgart / Sydney / Teheran / Tel Aviv / Tòquio / Varsòvia / Washington DC / 
Xangai / Zagreb-Belgrad


