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Barcelona Meeting Point, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, celebrarà la seva 24ª edició 
del 17 al 20 d’octubre de 2020 havent-se consolidat com el punt de trobada del sector Immobiliari a Espanya. 
De caràcter anual, des de la seva fundació a 1997, presenta les darreres tendències i innovacions immobiliàries, 
sent el lloc a on es produeixi el necessari diàleg entre totes les parts implicades per buscar solucions a tots els 
problemes als que té que donar resposta el sector immobiliari.

BMP, que reuneix tant al gran públic com al visitant professional, s’ha convertit en la cita d’obligada assistència 
de l’immobiliari a la tardor. BMP permet al visitant professional contactar amb les personalitats més rellevants del 
sector, conèixer les millors oportunitats i les darreres tendències de la indústria immobiliària, trobar inversors… En 
definitiva, és el lloc ideal pels negocis, contactes i el coneixement..

Per la seva part, el comprador final troba a BMP la major oferta de productes i serveis immobiliaris per ús personal 
o per inversió, des d’habitatges de primera i segona residència a locals comercials, oficines i pàrquing, naus 
industrials, solars o habitatges unifamiliars, tant de lloguer com de compra.

EL PUNT DE TROBADA DELS 
LÍDERS DEL SECTOR IMMOBILIARI

LA CITA IMMOBILIÀRIA DE L’ANY 
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Promotors i Constructors 32,8%
Proptech (Noves tecnologies aplicades a l’immobiliari) 25,4%
Gestors Immobiliaris i APIS 22,5%
Empreses de disseny d’interiors, decoració i mobles 10,4%
Institucions Públiques 8,9%

Empreses Inversores 5,1%
Advocats, Consultors i Assessors Immobiliaris 3,4%
Associacions Immobiliàries 6,7%
Bancs i Institucions Financeres 6,2%
Companyies d’Assegurances 1,6%

* Hi ha empreses que pertanyen a varis sectors d’activitat

PERFIL DE L’EXPOSITOR. 
UNA FIRA SECTORITZADA



Pràcticament el 70% dels visitants professionals rebuts 
ocupen càrrecs amb poder de decisió a les empreses.

3.303
visitants professionals
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 12.193
visitants de gran públic

VISITANTS PROFESSIONALS 
AMB PODER DE DECISIÓ

CEO, Directors Generals i socis  35,1%

Agents Immobiliaris 21,6%

Presidents 7%

Inversors 7,4%

Directors de departament 22,9% 

Advocats 1%

Arquitectes i Enginyers  2,2%

Càrrecs Institucionals 2,8%

 15.496
visitants en total 



EL LLOC IDEAL PELS 
NEGOCIS IMMOBILIARIS

NÚMERO DE VISITANTS 
GRAN PÚBLIC: + 11.500

DADES GENERALS SOBRE ELS VISITANTS:

- El 91,3% dels visitants recomanaria visitar la Fira per:
3 Obtenir Informació 3 Trobar Ofertes 3  Contacte directe amb promotors i/o venedors

*Dades extretes de l’enquesta realitzada als visitants en el moment 
d’acreditar-se

Perfils dels visitants de BMP:

3 48,2% dels visitants assisteix per primera vegada
3 51,8% dels visitants ja havien assistit a BMP anteriorment
3 63,2% homes i 36,8% dones
3 Visitants de 20 a 34 anys: 22,9%
3 Visitants de 35 a 44 anys: 24,3%
3 Visitants de 45 a 56 anys: 34,9%
3 Visitants de 57 a 65 anys: 13,6%
3 Visitants de més de 65 anys: 4,3%

Motius pels que visiten BMP:

3 Comprar un habitatge 16,7%.
3 Llogar un habitatge  30,3% 
3 Buscar finançament  11,3%
3 Posar-se al dia del sector i conèixer innovacions 25,1%
3 Informació del sector 14,2%
3 Vendre un immoble 2,4%

Entre els visitants que busquen llogar 
o comprar:

3 69,5% cerca d’habitatge habitual  
3 12,6% cerca de segona residencia
3 6,4% cerca d’un espai per a activitat econòmica 
         (despatx, local, botiga o magatzem)
3 3,5% cerca de pàrquing
3 6,6% cerca un terreny
3 1,4% cerca un altre tipus de producte immobiliari



1ª Acceleradora firal del sector immobiliari
BMP compta amb la primera acceleradora immobiliària que 
proporciona les eines per identificar, desenvolupar i crear 
oportunitats de mercat, proporcionar mètodes que facilitin la 
internacionalització de les iniciatives empresarials, per fomentar la 
inversió en startups i per incrementar el networking amb potencials 
socis corporatius.

BMP Startup Innovation Hub
Espai exclusiu per startups que presenten solucions disruptives 
que impacten en el sector immobiliari.

Speed Datings
BMP Startup Innovation Hub realitza diferents Speed Datings per 
posar en contacte a les empreses patrocinadores i expositores 
amb inversors o empreses potencials compradores.

Premi a la millor Startup de BMP
Un jurat format per destacats professionals del sector immobiliari 
tria la millor startup que participa a BMP.
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UNA FIRA AMB LES 
DARRERES TENDÈNCIES DEL SECTOR IMMOBILIARI



Dades BMP 2019

de impactes a la 
campanya de mitjans

visites anuals a la web

articles publicats

newsletters anuals

+220.000

+30

+6 Milions

1.127

periodistes acreditats 
de 21 països

263

Tour 
Virtual 
360º

+ 5.260 Contactes

 

+ 2.485 Seguidors

+ 1.310 Fans

+ 500 Seguidors

LA MAJOR PLATAFORMA PER LA 
COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ



TRIA LA MILLOR MODALITAT 
DE PARTICIPACIÓ I OBTINGUES LA MÀXIMA VISIBILITAT

ESPAI LLIURE  (només lloguer de sòl). L’expositor es farà càrrec de la construcció i decoració del seu estand – a partir de 12 m2

• Zona “Prime”: 355 €/m2 + 10% IVA  • Reste del Palau: 265 €/m2 + 10% IVA

Descomptes:

- Estands a partir de 100 m2: 30% de descuento (pagament únic abans del 31/03/20) 
o 20% per pagament fraccionat (50% abans del 31/03/20 y 50% restant abans del 15/09/20).

 - Estands de entre 70 y 100 m2: 20% de descuento (pagament únic abans del 31/03/20) 
o 15% per pagament fraccionat (50% abans del 31/03/20 y 50% restant abans del 15/09/20).

 - Estands de entre 12 y 70 m2: 15% de descuento (pagament únic abans del 31/03/20) 
o 10% per pagament fraccionat (50% abans del 31/03/20 y 50% restant abans del 15/09/20).

ESTAND “CLAUS EN MÀ” (muntats i equipats) – a partir de 12 m2. Contractació directa amb Fira de Barcelona (Servifira) – 120 €/m2 
+ IVA. Per obtenir l’import total de participació, a aquest concepte haurà d’afegir-se el cost del lloguer de sòl (a més de les despeses 
obligatòries).
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CLÚSTER “LUXURY REAL ESTATE” espais privats d’exposició de 12 m2 personalitzats i equipats o estands de disseny propi, ambdós 
amb dret a l’ús del seu “business lounge” amb servei de cafeteria gratuït durant tot el dia (zona exclusiva de reunions d’ús restringit)

• Cost del lloguer del sòl: 400 €/ m2 + IVA                   • Preu del mòdul d’exposició: 8.000 € + 10% IVA           

Descomptes – només aplicable a estands de disseny propi: 
- 10% per aquelles empreses que realitzin un pagament únic abans del 31/03/20 
  i del 5% per pagament fraccionat (50% abans del 31/03/20 i 50% restant abans del 15/09/20).



TRIA LA MILLOR MODALITAT 
DE PARTICIPACIÓ I OBTINGUES LA MÀXIMA VISIBILITAT

ZONA “PROPTECH”: mòduls d’exposició “claus en mà” de 12 m2 i 6m2 personalitzats, muntats i equipats, tots iguals. Possibilitat de 
contractar estands de metratge superior, ja sigui “claus en mà” com de disseny propi.  
 Només per startups: Opció de contractar espai de 2 m2 personalitzat i muntat a l’Startup Connection Hub.

- Preu del mòdul d’exposició de 12 m2 “claus en mà”:  3.000 € + 10% IVA  
- Preu del mòdul d’exposició de 6 m2 “claus en mà”:  2.200 € + 10% IVA
- Preu del mòdul d’exposició de 2 m2 a l’Startup Connection Hub:  800 € + 10% IVA

- Cost del lloguer de sòl: 265 €/m2 + IVA    

 Descomptes: Remetre a la política de descomptes d’espai lliure (pàgina anterior)

ZONA “AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES”: mòduls d’exposició “claus en mà” de 12 m2, personalitzats, muntats i equipats, tots iguals.
Preu de la lliçó d’exposició de 12 m2: 3.000 € + 10% IVA

ZONA DECOPOINT: espai d’exposició per a empreses dedicades a la decoració d’interiors, mobles i sectors afins.
Preu de la lliçó d’exposició de 12 m2: 3.000 € + 10% IVA
Per a superfícies majors d’exposició (empreses de mobles) i patrocinis - si us plau, contacteu amb l’organització.

“PRIVÉ” A ZONA NETWORKING: espais d’exposició de 15 m2 muntats i equipats amb mobiliari de disseny, amb servei privat de cafeteria 
gratuït i d’accés restringit. Preu del “Prive”: 10.000 € + 10% IVA

Important:  
• Per poder-se garantir l’elecció d’un espai, s’haurà d’abonar el 10% de l’total en el moment en què s’efectuï la contractació.
• Les despeses obligatoris (cànon inscripció, consum elèctric i neteja bàsica) es facturaran a part.



El BMP Congress, juntament amb el BMP Proptech Congress y el Mediterranean Real Estate Forum, que se celebra dins de la Fira és 
un dels més prestigiosos d’Europa, per saber què pensen els autèntics números 1 del sector immobiliari a Espanya i a l’estranger sobre els 
temes de més candent actualitat del sector.

Sessions speakers
50 172

Assistents amb poder 
de decisió

+1.450
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UN CONGRÉS DE REFERÈNCIA 
AMB ELS MILLORS EXPERTS IMMOBILIARIS

Temes destacats BMP Congress 2019:
• Proptech
• Immologística
• Mobilitat
• Smart Cities
• Inversió i Gestió Immobiliària
• Mediterranean Real Estate Forum
• Transformació del mercat immobiliari
• Residencial



www.bmpsa.com • T. 93 223 40 50 • nreig@zfbarcelona.es
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