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Més de 2.200 persones participen a les activitats 
de PIMEC adreçades a pimes i emprenedors 

durant el Bizbarcelona 
La patronal ha organitzat 19 conferències, 7 sessions networking, 2 mercats de 
treball, 1 mercat de finançament i 7 taules d’assessorament 

 

Barcelona, 2 de juny de 2016.  Bizbarcelona s’acomiada aquesta tarda al recinte de Montjuïc i 
es consolida com l’esdeveniment de referència per a la dinamització del món empresarial i 
l’activitat emprenedora a Catalunya.  

PIMEC ha actuat un any més com a partner institucional seguint el seu compromís de donar 
suport i visualització a les pimes, autònoms i emprenedors i, de retruc, dinamitzar l’economia 
del país. Més de 2.200 persones han participat en les activitats org anitzades per la 
patronal , que s’han centrat en assessorament empresarial, conferències, sessions networking, 
mercat de treball i un estand propi.  

Les xifres de PIMEC  

Enguany, PIMEC ha ampliat el ventall d’assessoraments, donant solucions i resposta a les 
necessitats i dubtes en diferents temàtiques: talent per a les empreses, comunicació i 
màrqueting 2.0, finançament i vendes, i jurídic. 350 persones han satisfet els seus dubtes a 
les taules d’assessorament i a l’estand de PIMEC .  

Paral·lelament, 90 professionals  d’administració, comerç i màrqueting han presentat la seva 
candidatura a empreses que han buscat talent per incorporar a la seva organització a través del 
Mercat de Treball  organitzat per Barcelona Activa i PIMEC.  

PIMEC també ha ofert de forma complementària 19 ponències d’interès empresarial  
centrades en gestió del talent, estratègia empresarial, solucions TIC, emprenedoria i innovació, 
economia social  internacionalització, que han aplegat un total de 1.200 assistents . 

A més, ha celebrat una nova edició del seu Mercat Financiapyme , trobada que posa en 
contacte empreses prèviament seleccionades amb entitats públiques i privades nacionals i 
internacionals que ofereixen finançament. En aquest fòrum les companyies han pogut 
presentar el seu projecte empresarial de forma directa tot millorant les condicions d’accés a 
préstecs.  

D’altra banda, més de 500 persones han participat a les 7 session s networking  
organitzades per PIMEC, incrementant seva xarxa de contactes, afavorint la captació de clients 
potencials i generant sinergies i col·laboracions entre negocis. 


