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INTRODUCCIÓ 
Vivim en un món cada dia més digitalitzat i aquest fet influeix notablement en molts aspectes 
de la vida dels éssers humans i un d’ells és la comunicació. Fa uns anys, hagués estat 
impensable el fet que fins i tot la comunicació, el procés més essencial i bàsic i el que permet 
relacionar-nos es pogués mitjançar a través de tecnologia. I ens referim principalment a 
Internet com a mitjà més revolucionador de la societat informacional. Això vol dir que les 
funcions i els processos dominants en l’era de l’informació i de la comunicació, cada vegada 
s’organitzen més entorn a xarxes (Castells,2001:549). La comunicació  mitjançada ens ha 
portat molts avantatges com ara poder-nos comunicar quan i on vulguem des de qualsevol 
part del món. Però, la comunicació d’aquesta era és segurament menys humana així com les 
relacions que s’estableixen entre les persones que intervenen. 

En les pròximes pàgines estudiarem la importància de la comunicació interpersonal a nivell 
físic i la seva aplicació en un mitjà Below the line com és la comunicació de les organitzacions a 
través dels esdeveniments. 

Partint del fet que la comunicació interpersonal és la manera més immediata de comunicar-
nos estudiarem la seva presència i importància dins el camp de la comunicació i els efectes que 
produeix en les relacions entre les persones. Aquesta és una eina fonamental per transmetre 
els missatges a través de les paraules, de manera física, però a més a més es nodreix d’un 
conjunt d’aspectes com el llenguatge no verbal que ajuden a potenciar aquest missatge i a 
facilitar la seva transmissió. És per això que, abordarem les implicacions que té la comunicació 
interpersonal dins el camp de la comunicació.  

Com es veurà més endavant, l’estudi de la comunicació interpersonal suposa la primera part 
que engega aquest projecte i esdevé el motor d’estudi i d’alta implicació en la comunicació de 
les organitzacions a través dels esdeveniments. L’objecte d’estudi, doncs, i com es detallarà 
més endavant, és la comunicació a través dels esdeveniments, els quals, ocupen una part 
important dins el sector dels mitjans no convencionals i suposen una considerada inversió per 
part de les empreses.  

Actualment, els esdeveniments són una de les poques eines de comunicació que contenen 
implícita la comunicació interpersonal. La transmissió del missatge a través dels 
esdeveniments de les marques als seus públics es fonamenta en la comunicació cara a cara i en 
la possibilitat d’oferir als assistents una experiència basada en la interacció entre assistent o 
usuari i la marca. Aquest fet, és possible gràcies a la comunicació interpersonal que implica la 
conseqüent retroalimentació i gràcies al desenvolupament de les noves tecnologies que 
l‘acompanyen per transmetre d’una millor forma el missatge. Com dèiem, els esdeveniments 
ocupen una part important en els mitjans no convencionals i aquests suposen una gran 
inversió per part de les empreses que avui dia supera la inversió en els mitjans convencionals. 

Per tal d’ubicar els esdeveniments en el context actual, primerament hem de mirar enrere i 
entendre com les empreses han passat d’invertir en mitjans convencionals a invertir més en 
mitjans no convencionals i a partir d’aquí veurem com i perquè van aparèixer els 
esdeveniments i la seva evolució a nivell comunicatiu fins a conèixer-ne aquesta en l’actualitat 
i els reptes de futur d’aquest sector. En aquesta evolució comunicativa que dèiem observarem 
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que el factor de comunicació interpersonal sempre hi ha estat present, des dels seus inicis fins 
l’actualitat. 

Finalment, i com a puntualització, tindrem en compte el Networking com a procés de creació i 
gestió de contactes ja que és imprescindible en la comunicació dels esdeveniments i 
fonamental, la utilització de la comunicació interpersonal per crear-los i gestionar-los. Així 
doncs, l’entenem com un component intrínsec dins els esdeveniments i que n’és fonamental 
l’ús de la comunicació que esmentàvem en les línies de sobre. 
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PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ 
Ens trobem en una era caracteritzada per la comunicació mitjançada, de continguts 
autogenerats, emissió autodirigida i recepció autoseleccionada en la que el desenvolupament 
tecnològic ha determinat xarxes horitzontals de comunicació que poden conectar lo local i lo 
global en qualsevol moment (Castells,2009:108). En aquest treball, abordarem un enfocament 
més humà i menys digital ja que tindrem present la comunicació interpersonal i la comunicació 
de les empreses a través dels esdeveniments. Partint d’aquest concepte, la pregunta 
d’investigació és la següent: 

Per què les empreses continuen invertint en la realització d’esdeveniments presencials? 

Per poder elaborar aquesta pregunta d’investigació partim del supòsit que les empreses estan 
invertint en la realització d’esdeveniments ja que així ho demostra l’estudi d’Infoadex d’aquest 
passat 2014 en que es coneix que la inversió d’aquest any puja un 1,7% en esdeveniments i 
actes de patrocini, i un 3,2% en fires i exposicions, respecte 2013 (Sánchez,2014:12). 

OBJECTIUS  
Una vegada formulada la pregunta d’investigació, els objectius d’aquest projecte que estan 
estretament relacionats a aquesta i estan enfocats a resoldre-la són els següents: 

Î Conèixer el paper de la comunicació interpersonal i directe en l’efectivitat 
comunicativa. 

Î Conèixer l’eficàcia comunicativa dels esdeveniments i congressos com a eina de 
comunicació empresarial. 

Î Conèixer el poder de la gestió de contactes i la seva aplicació en el sector dels 
esdeveniments i congressos. 

Î Conèixer els reptes de les organitzacions que s’encarreguen de planificar 
esdeveniments i congressos. 
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MARC TEÒRIC 
En el marc teòric que presentarem a continuació, estudiarem la comunicació interpersonal 
dins l’àmbit de la comunicació, resaltant-ne l’eficàcia comunicativa i els models principals que 
intervenen. Com que el nucli del meu objecte d’estudi és la comunicació de les empreses a 
través dels esdeveniments i congressos, trobo important fer esmena d’aquella comunicació 
que s’utilitza en esdeveniments i és la interpersonal. És per això que abordem el tema en 
primer lloc.  

A continuació, fem un repàs de com ha evolucionat la comunicació de les empreses amb els 
seus públics per tal de situar l’entrada de la comunicació a través dels esdeveniments i el 
creixement que hi ha hagut en el sector.  

Seguidament, arribem al nucli del marc teòric estudiant els esdeveniments a diferents nivells: 
la implicació que té la comunicació cara a cara en esdeveniments i congressos, els avantatges 
que proporcionen com a eines de comunicació, la tipologia d’esdeveniments, l’eficàcia 
comunicativa, el retorn d’inversió i les tendències actuals, per fer-ne un estudi del sector en 
l’actualitat. Finalment, s’explica el Networking professional a nivell presencial, com a procés de 
creació i manteniment de contactes a través de relacions interpersonals ja que té un rol 
important en el desenvolupament d’esdeveniments i congressos. 

En les properes línies, comencem a abordar l’estudi de la comunicació interpersonal dins el 
camp de la comunicació. 

ESTUDI DE LA COMUNICACIÓ INTERPERSONAL EN L’ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ 
x El perquè de la comunicació interpersonal 

Comencem per afirmar que la comunicació no és una tasca opcional per la qual l’ésser humà 
pot decantar-se o no lliurament perquè la seva mateixa naturalesa social l’impulsa 
necessàriament a ella. Segons Watzlawick, Beavin i Jackson (1971), és impossible no 
comunicar, doncs, és un sistema donat, tot comportament d’un membre té un valor de 
missatge per als altres. Ser és per tant, comunicar-se i, precisament, aquesta realitat construirà 
la base i punt de partida d’aquesta primera part del nostre treball.  

El fet que l’ésser humà sigui un animal social fa que es propici la comunicació interpersonal i 
aquesta té lloc en la vida social de les persones de maneres variades, però tenint com a comú 
denominador el comportament, la conducta (Millán,2013:74). Aquesta conducta és la que 
impacta a les altres persones a través de missatges, implícits o explícits, que, a la vegada, 
provoquen diverses conductes transmissores d’altres missatges (Villa,1995:16). 

En la comunicació interpersonal hi ha una triple condició simultània: el tracte amb els altres, el 
tracte amb un mateix i el tracte circumspecte en torn a les coses que ens rodegen. Hi ha 
comunicació interpersonal perquè la persona fa possible el fet de compartir els seus 
comportaments en un món que té el sentit gràcies a la cohesió social (Millán,2013:77). 
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x L’estudi de la comunicació interpersonal dins el camp de la comunicació 

El concepte de comunicació en el seu origen està relacionat amb la interacció i influència 
mútua i aquesta alta relació és la que permet ubicar la comunicació interpersonal dins el camp 
acadèmic de la comunicació. Dins el camp de la comunicació interpersonal, hi ha autors que 
difereixen respecte a les  característiques del que la defineixen, com són la intencionalitat, 
l’enteniment, la presència mútua i la comunicació dialògica. I altres definicions que defineixen 
el concepte de comunicació interpersonal són: els codis, la quantitat, la relació i el contingut 
(Garza,200?:52). 

Nosaltres estudiarem la comunicació interpersonal des de la visió dels codis, la presència 
mútua, la relació i la comunicació dialògica, com veurem més endavant. 

Hi ha una sèrie d’axiomes sobre la comunicació humana que ens proporcionen alguns 
conceptes introductoris fonamentals per l’estudi de la comunicació i els explicarem a 
continuació. 

S’afirma que tot comportament, paraula, gestualitat i acció que té lloc en un context és 
comunicació. Per aquesta raó, el primer dels axiomes de la comunicació humana és que és 
impossible no comunicar-se, com dèiem inicialment, ja que si tot comportament és 
comunicació, es tracta d’un procés d’interacció en què les actituds, les formes i els estils de 
l’emissor influeixen indefectiblement la resposta del receptor, i viceversa (Watzlawick et. al., 
1971, p. 51). 

Per una altra banda, la comunicació no solament transmet un contingut determinat, sinó que 
la forma com s’expressa delimita i defineix el tipus de relació que hi ha entre emissor i 
receptor (Watzlawick et. al., 1971, p. 53). 

En un sentit circular, tota conducta és causada per alguna cosa, però a la vegada és causa 
d’alguna cosa. En el model sistèmic, d’aquest anàlisi, aquesta cadena es denomina efecte 
papallona. Més endavant parlarem detalladament dels models d’interacció entre emissor i 
receptor que intervenen en la comunicació interpersonal i que donen cabuda a un altre dels 
axiomes de la comunicació que explica que els missatges poden ser transmesos a través de 
dues modalitats comunicatives: el llenguatge verbal i l’analògic. En aquest treball, s’estudia la 
modalitat comunicativa del llenguatge verbal (Watzlawick et. al., 1971, p. 54). 

L’últim axioma mostra dos aspectes fonamentals en la relació entre dues persones que 
implicarà el funcionament de la comunicació interpersonal i aquests són: la simetria i la 
complementarietat, basats en la igualtat o en la diferencia (Watzlawick et. al., 1971, p. 55). 
Com comenta Ceberio en el seu llibre: “Una relació és considerada simètrica quan dues 
persones es mouen en el mateix pla en condicions d’igualtat. En canvi, en la complementaria 
les dues persones es troben en condicions de desigualtat i és aquesta  la que permet el 
complement en la interacció” (Ceberio,2006:33). 

El plantejament d’aquests axiomes trenca amb la visió unidireccional de la comunicació. 
D’alguna manera, els axiomes marquen l’inici per comprendre que la comunicación no és 
solament acció-reacció, és alguna cosa més complexa i s’ha de pensar des de un enfocament 
sistèmic, a partir del concepte d’intercanvi (Rizo, 2011:104). 
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x Models i característiques de la comunicació interpersonal 

Una vegada hem ubicat el terme comunicació interpersonal dins el camp de la comunicació, és 
precís anomenar que l’hem d’entendre com un procés no mitjançat tecnològicament, a 
diferència de la comunicació de masses en que sí que existeix la mediació tecnològica. Ambdós 
casos formen part dels processos de comunicació humana. 

El que caracteritza la comunicació interpersonal davant dels altres processos de comunicació 
és el fet que els subjectes són accessibles l’un amb l’altre en la interacció ja que comparteixen 
el mateix espai i temps. En conseqüència, cobren rellevància aspectes concernents als propis 
subjectes i la situació comunicativa en la que es troben. Hi ha una multiplicitat de codis (a part 
de les paraules trobem les gestualitats, moviments i el to de veu), el tipus de relació emissor-
receptor que implica la interacció entre ambdós participants i el fet de ser comunicació 
bidireccional ja que suposa l’intercanvi alternatiu dels papers d’emissor i receptor. (Cáceres, 
2003:48).  

Hem de tenir en compte que un dels elements fonamentals en la comunicació interpersonal i 
que la fa possible és la retroalimentació que alhora suposa l’intercanvi de continguts i 
informacions entre emissor i receptor (Hartley,1993:4). De manera que es crea així una 
dinàmica de causalitat circular. Cada missatge és, al mateix temps estímul, resposta i reforç 
(Cáceres,2003:104).  

En aquest context, Llacuna puntualitza en el seu article de comunicació interpersonal sobre 
l’efecte Palo Alto: “No existeix, un emissor i un receptor, ambdós elements actuen com a tals 
de forma simultània” (p.3).  

Com dèiem en l’inici d’aquestes línies, entenem la comunicació interpersonal com un procés 
no mitjançat tecnològicament i aquest implica trobades cara a cara entre els participants. 
Excloem, doncs, qualsevol comunicació que estigui “mitjançada”, com ara una conversació per 
telèfon, on alguns mitjans artificials influeixen la conversa entre els participants.  

Els científics socials interessats en comunicació interpersonal normalment adopten un dels 
següents enfocaments (Hartley,1993:28): 

- Desenvolupar un model de comunicació interpersonal i intentar identificar els 
components del procés 

- Identificar els comportaments que estan associats amb la comunicació interpersonal 
efectiva i definir les habilitats de comunicació interpersonal. 

En la pràctica, aquests enfocaments estan connectats inevitablement ja que no es poden 
identificar les habilitats sense un bon coneixement del procés.  

En aquest cas discutirem què implica la comunicació interpersonal i un dels seus models.  

Segons Hartley, el millor model de comunicació interpersonal serà aquell més acurat i detallat 
possible. Hauria de contenir el major nombre possible d’elements i mostrar es relacionen els 
uns amb els altres així com detallar-ho raonadament. 
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Ell suggereix que hi ha un nombre de components que estan presents en diferents exemples 
de comunicació interpersonal. Aquests components estan interconnectats tal i com s’il·lustra 
en la figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Traducció al català del model de comunicació interpersonal de Hartley  
(Hartley,1993:29) 

 

En aquest model hi veiem un conjunt d’elements que influencien la comunicació interpersonal 
i són els següents (Hartley,1993:30): 

- La situació social influencia les nostres identitats socials. 
- La percepció social: com ens veiem a nosaltres mateixos influencia com veiem als 

altres. 
- Aquests processos mentals o cognitius influencien com actuem i per tant, com 

codifiquem i descodifiquem la nostra comunicació. 

Cal destacar que aquest procés pot esdevenir més complex pel fet que tots aquests 
components poden estar subdividits en més processos. Per exemple: “la nostra identitat social 
no és una entitat estàtica- aquesta canvia, es desenvolupa i es subjecta en vàries influències” 
(Hartley,1993:30).  
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En les properes línies, farem esmena d’un model de comunicació interpersonal que incideix 
sobre la importància de la interacció i el context comunicatiu. Aquest model cobreix dos 
elements que, el clàssic model lineal de Shannon i Weaver (1949) omet i que posteriorment es 
van revelar de gran importància en el procés comunicatiu. Probablement per això es va 
proposar posteriorment, el model contextualitzat (Dimbleby i Burton, 1990), que consistia en 
un model lineal de comunicació amb context i retroalimentació. Uns anys més tard ja es parla 
del model de procés interactiu (Berko, Rosenfeld i Salmovar, 1997). En la figura 2 que mostrem 
a continuació, s’observa aquest últim model. 

Figura 2. Model de procés interactiu (Girbau:2002,14)  

El context, doncs, sempre afecta l’acte comunicatiu, el qual diferirà, per exemple, depenent de 
si aquest context és formal o informal. Respecte a la retroalimentació, s’ha de matisar que, 
quan succeeix, emissor i receptor intercanvien els rols contínuament, de manera que el 
missatge o referent enviat obté una resposta. 

x La comunicació interpersonal i el component emotiu 

A continuació, en citarem un autor que opina que el component central de la comunicació 
interpersonal és l’emoció, i aquest és Norbert Elias.  

Sense l’estudi de les emocions, els processos de comunicació humans resulten incomplets. Els 
diagrames i esquemes que hem vist fins ara solen deixar de banda aquest component que amb 
freqüència posa obstacles a la comprensió entre els éssers humans (Elias,1957:356). 

L’autor explica que si estem emocionalment involucrats amb algun individu o amb alguna cosa 
hi ha elements somàtics o psicològics que entren en acció durant l’acte comunicatiu i que 
impedeixen sortir de la pròpia esfera de percepció. Si s’aconsegueix distanciar-se d’ells serà 
possible posar-se en la pell de l’altre i comprendre des d’on comunica allò que no aconseguim 
entendre i aquí es formalitzaria la relació empàtica entre els individus.  

Si continuem amb la idea de la empatia en les relacions interpersonals podem destacar un 
element clau que fa possible aquesta i és la connexió. I és que la majoria de les persones 
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poden recordar una situació en la que estaven, o no, connectats amb una altra persona 
(Losier,2009:16). 

La llei de la connexió afirma que quan dues persones estan compenetrades, la connexió entre 
elles millora i aquest fet influeix en la bona comunicació interpersonal entre elles. 
L’anomenem llei de la connexió perquè segueix una norma molt simple. Aquesta norma 
consisteix en què com més compenetració existeixi amb una persona, més gran serà la 
connexió. Pel contrari, com menys compenetració existeixi amb algú o bé si es trenca aquesta, 
més dèbil serà la teva connexió.La teva compenetració – i per tant la teva connexió- és el 
resultat de com et comuniques i la clau de la connexió és la flexibilitat (Losier,2009:16).  

x La comunicació interpersonal eficaç 

L’aplicació rigorosa i estricta de les estratègies de comunicació no solament garanteix l’èxit de 
la comunicació, sinó que pot convertir-se en un element de distorsió. L’eficàcia vindrà de la 
nostra capacitat d’adaptar les diverses estratègies al  missatge, a l’interlocutor i al context amb 
el que es desenvolupa la comunicació (Ballenato,2006:28). 

Sembla lògic pensar que l’eficàcia i el resultat de la comunicació és una responsabilitat 
compartida tant per l’emissor com pel receptor. No obstant, la major part del pes de la 
comunicació recau sobre l’emissor (Ballenato,2006:29).  

De fet, i fent incís a aquesta idea Llacuna, en el seu article sobre la comunicació 
interpersonalcomenta que l’eficàcia en la transmissió d’un missatge és directament 
proporcional al grau de credibilitat que el receptor atorgui a l’emissor. Per tant, és l’emissor el 
que s’ha d’esforçar per transmetre el millor possible el missatge i per transmetre’l amb eficàcia 
necessitem tant les paraules com el llenguatge no verbal ja que influeix en la seva transmissió.  

En la dècada del 1960, el psicòleg Albert Mehrabrian va realitzar un experiment revolucionari 
amb el que va descobrir que la gent jutja als altres segons tres claus observables: les paraules, 
la manera de parlar i el llenguatge no verbal (Siskind,2007:206). La importància relativa de 
cadascuna de les tres claus observables és la següent: 

- Les paraules: 7% 
- La manera de parlar: 38% 
-  El llenguatge no verbal: 55% 

Tal com podem observar segons les dades de l’estudi, si combinem la manera de parlar i el 
llenguatge no verbal resulta que el 93% de les impressions que tenim dels altres no tenen res a 
veure amb el que diuen sinó com ho diuen. L’estudi de Mehrabrian és vàlid en totes les 
interaccions humanes. Si construeixes les teves relacions basades en les accions enlloc de les 
paraules, les desenvoluparàs més ràpidament i seran més duradores (Siskind,2007:206). 

La comunicació interpersonal com s’ha comentat ja en l’inici d’aquest projecte té un paper 
essencial en la vida de les persones i m’agradaria afegir que també el té en la comunicació de 
les organitzacions, doncs, serveix per marcar objectius i tàctiques, per reportar problemes i 
dificultats, per donar cohesió, fluïdesa, flexibilitat, coherència, energia i motivació a les 
persones que hi treballen. És el combustible sense el qual no podria funcionar el motor que 
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mobilitza tota una organització. És per això que estudiarem en les pròximes pàgines la 
importància que poden tenir aquelles formes de comunicació de les empreses en les que 
s’utilitza la comunicació interpersonal. En concret ens centrarem en conèixer com i perquè 
s’instaura la comunicació de les empreses a través dels esdeveniments, en què consisteix i 
perquè és comunicativament eficaç en l’actualitat. 

x Els mass media i la comunicació interpersonal 

Tot i que la història de la comunicació neix fragmentada, no és menys cert també, que aquesta 
mateixa fragmentació de la disciplina permet identificar enfocaments, tant a favor com en 
contra dels efectes poderosos dels mitjans massius i de la comunicació interpersonal. I si a això 
li sumem, la presència i incidència de les noves tecnologies juntament amb les xarxes socials, la 
conversió cap a una nova societat és ja un esdeveniment irreversible (Ramos,2015:3). 

Es inqüestionable que la manera com s’estructuren, produeixen i es reben els diferents tipus 
de missatges, les relacions de poder que es transporten a través dels mitjans, i els accessos i 
usos que les persones donen als mitjans, depenen en alta consideració dels contextos en els 
que es troben les persones. Gràcies a això, es neutralitzen els efectes dels missatges dels mass 
media, que en un principi tractaven a les audiències com una massa amorfa que obeïa 
cegament l’esquema estímul-resposta, impossibilitades d’escapar de la homogeneïtat i 
estandardització dels mitjans (Ramos,2015:5). 

Paul Lazarfeld (1901-1976), Robert Merton (1910-1989) i Joseph Klapper (1917-1984) 
relativitzen el poder dels mitjans i resten la fascinació cap a ells. Tot i que comparteixen 
l’interès per investigar els efectes dels mitjans, els tres autors coincideixen en minimitzar 
l’efectivitat de la comunicació massiva, al sostenir que no són els continguts dels mass media, 
sinó els factors intermediaris com els líders d’opinió, els grups primaris als que pertanyen els 
individus, l’interès comú i les predisposicions d’actitud, el que determina les influències. 
D’aquesta manera, es llegeix entre línies que és la comunicació interpersonal i les seves 
variables la que minimitza el poder dels continguts mediàtics (Ramos, 2015: 6) 

Nobert Wiener (1894-1964) va formular i incorporar el concepte del feedback en el procés 
lineal de comunicació d’aquest, en el que es propiciava la indirecta per tal que el receptor 
reaccionés davant dels missatges de l’emissor. 

Actualment, s’infereix que el futur de la comunicació implica necessàriament una parada de les 
pretensions de les diverses tendències per sobre portar un tipus de comunicació respecte un 
altre. És veritat que els mitjans de comunicació activen desitjos, fantasies o interessos ja 
existents en els públics, però és en el context cultural, en el que es dóna sentit als missatges 
que circulen en els mitjans massius, a partir dels values and life styles (valors i estils de vida) de 
les persones. Cal dir però que, tant la comunicació interpersonal com la massiva comparteixen 
un objectiu comú: ambdues s’espera una resposta observable en el receptor, pot ser que en la 
interpersonal sigui immediata i en la massiva diferida, però en tots dos casos es genera un 
estímul de resposta(Ramos,2015:8).  

Avui en dia, doncs, es té la possibilitat d’interactuar, no des d’un estat passiu receptor, sinó 
sent emissor-receptor a la vegada, amb el risc de dispersió que allò implica i la consubstancial 
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sensació de no pertànyer a cap lloc, i la de pertànyer a varis a la vegada, difuminant doncs, els 
límits dels espais socials i culturals.  

La comunicació interpersonal, però, amb totes les noves tecnologies de distribució de 
continguts que l’acompanyen, és, sens dubte, la única capaç de tancar un procés de 
comunicació en el seu estat pur d’interacció. Aquest enfocament dista de la tendència 
difusionista excessiva que comporta la comunicació massiva en l’adveniment de la 
convergència mediàtica (Ramos,2015:9) 

L’excés d’informació i el poc control sobre ella, que suposen els models difusionistes sempre 
generaran incertesa. Si la informació és la quantitat mínima d’unitats que permeten al 
receptor reconstruir el missatge de forma correcta, tot el que estigui fora d’ell passen a ser 
interferències. Ramos afirma en el seu article de la Comunicació Interpersonal com al futur de 
la comunicació, el següent:“Només amb la comunicació interpersonal s’anul·len les 
interferències presents en la comunicació mitjançada, reduint així la incertesa”.  

 

CANVIS EN LA COMUNICACIÓ DE LES EMPRESES 
 

x L’establiment del model dircom i els principis de la inversió en mitjans BTL 

Durant la dècada dels 90, s’estableix paulatinament el “Model Dircom” i les empreses 
comencen a invertir més en els mitjans anomenats Below the line o mitjans no convencionals 
en detriment dels convencionals.  

Tradicionalment, la gestió de la comunicació de les organitzacions ha entès el paper de la 
Publicitat i de les Relacions Públiques,com a tècniques de comunicació separades (Sotelo,2004) 
la gestió de les quals atenent a objectius diferenciats, es realitza de forma independent. Així, 
mentre que la publicitat compleix el paper d’intermediària entre productors i consumidors, les 
Relacions Públiques serveixen de mediadors entre la organització i els seus públics d’interès o 
stakeholders ja sigui interns o externs(Garcia,Gómez,Rivas;2013:3). 

En aquest sentit, resulta d’interès identificar les bases, per les quals, a partir de la dècada dels 
90 s’assenta “El Model del Dircom o Direcció de Comunicació” (Sotelo,2004) i es comença a 
entendre la funció de la comunicació de les organitzacions des de la gestió coordinada de les 
diferents comunicacions empresarials, internes i externes, i la explotació de les seves 
sinèrgies”.Per entendre aquest canvi ens remuntem com dèiem a la dècada dels 90 en la que 
es pren especial importància la ètica i la responsabilitat social de les empreses. Les 
organitzacions, llavors, han de replantejar-se la seva pròpia raó de ser, principalment a causa 
de les exigències d’una societat global cada vegada més crítica (Costa,1993:102). 

En aquest sentit l’empresa tendeix a entendre’s com a «institució» (Weil, 1992) que ha d’estar 
en contínua relació amb els seus públics i stakeholders i aquesta nova personalitat es 
configura, per tant, en torn a valors corporatius que tenen a veure amb el respecte, 
l’ecologisme, el desenvolupament sostenible, la honestedat, la transparència, per citar alguns 
exemples (Garcia,Gómez,Rivas;2013:4). 
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Juntament a aquest canvi de “naturalesa” de les organitzacions empresarials es produeix una 
pèrdua de l’eficàcia publicitària dels mitjans convencionals, principalment motivada per la 
saturació i l’escepticisme d’una audiència “acostumada ja als estratagemes de la publicitat” 
(Aldás, 2007: 41). I, per descomptat, no hem d’oblidar-nos la consolidació de les Noves 
Tecnologies de la Comunicació, així com l’esplendor del sector dels esdeveniments, com una 
innovadora forma de comunicar-se amb l’audiència de manera més personal, propera i 
sobretot, de forma interactiva. 

En aquest sentit, és il·lustrativa l’evolució de la inversió publicitària. Si atenem a aquesta 
evolució podem observar com a partir de l’any 1991 les organitzacions comencen a apostar 
pels mitjans below the line. De fet, l’any 1991 el percentatge d’inversió en mitjans no 
convencionals va suposar un 50’7% i aquesta tendència continua en l’actualitat, segons les 
dades d’Infoadex (2014), la inversió en mitjans no convencionals en aquest any continua sent 
superior a la dels mitjans convencionals, en concret del 59,3%. 

En definitiva, el que interessa posar de manifest és com l’acció publicitària que es polaritzava 
en la tècnica de difusió (tecnologia reactiva), va incorporar altres mètodes i formes menys 
publicitàries del cara a cara amb el que estableix un mètode diversificat de contacte, i per tant, 
d’acció, no solament de difusió (Costa,1993:109). 

Com dèiem al principi d’aquesta secció, ens trobem en el moment del mix de la comunicació 
en la que els mitjans de comunicació no s’anul·len coexisteixen entre ells i es troben integrats 
estratègicament per transmetre a l’audiència missatges consistents. L’Integració de les 
Comunicacions de Màrketing tracta d’ aconseguir una coordinació efectiva entre totes les 
eines de comunicació i la resta de les activitats de l’empresa que poden influir en la imatge 
dels consumidors de la marca (Galmés,2010:62). 

En el manual Handbook of corporate communication and public relations s’exposa un model 
integral de les comunicacions d’una organització amb els seus públics, en què no té cabuda l’ús 
d’algun tipus de les següents formes de comunicació de forma aïllada sinó que ha d’anar en 
sinèrgia amb la resta de comunicacions que té l’empresa amb els seus públics. Nosaltres n’hem 
fet una adaptació pròpia en la que destaquem la comunicació de persona a persona, present 
en les Relacions Públiques, remarcant la comunicació a través dels esdeveniments, que és la 
que treballarem a continuació.  
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Figura 3. Adaptació del model integral de les comunicacions d’una organització 
(Oliver,2004:24).  

ELS ESDEVENIMENTS COM A EINA DE COMUNICACIÓ DE LES EMPRESES 
 

x Com sorgeix i evoluciona la comunicació de les organitzacions a través dels 
esdeveniments  

Primerament podem dir que la història de l’organització d’esdeveniments és el resultat de la 
cerca constant, per part de les empreses, de noves eines per comunicar-se amb els seus 
públics.  

Torrents (2005:17) descriu com a finals dels 90, a Espanya, encara hi havia poques empreses 
que utilitzaven els esdeveniments per comunicar-se amb els seus públics. No obstant, poc a 
poc, aquests es van començar a incorporar a les estratègies de comunicació d’algunes 
empreses. 

Seguint l’estructura plantejada per Torrents (2005:19), diferenciarem quatre etapes en 
l’evolució de la Organització d’Esdeveniments: Comunicació Bàsica amb l’Entorn immediat, 
Missatges més complexos, Transmetre lo Intangible i Segmentació i Especialització. 

En la primera etapa apareixen els primers esdeveniments de comunicació a partir de la 
necessitat de formació i d’informació de la força de ventes de les grans empreses. És en 
aquesta etapa quan comencen les primeres convencions de ventes. En aquest primer moment, 
els esdeveniments són dissenyats, organitzats i controlats per la propia empresa. 

Seguint amb aquesta evolució es descriu una segona etapa de Missatges més complexos. En 
aquest moment creix la competència en esdeveniments (Galmés, 2010: 13).Els equips de 
ventes de les grans empreses necessiten cada vegada més formació per poder ser competitius. 
Sorgeix la necessitat de trobar nous recursos creatius per els esdeveniments. En aquest 
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moment, les empreses busquen els proveïdors que coneixen bé les seves necessitats de 
comunicació.  

La tercera i penúltima etapa denominada Transmetre lo Intangible s’observa com el mercat es 
va perfeccionant. Les empreses es troben en una situació de mercat en la que els productes 
s’oferten indiferenciats pels consumidors. Les agències de publicitat, que han viscut una 
situació de fort creixement en etapes anteriors, ara veuen que els seus clients comencen a 
exigir altres formes de comunicar-se. En aquesta cursa de grans empreses per aconseguir la 
diferenciació, la organització d’esdeveniments comença a trobar el seu lloc. Aleshores, 
l’esdeveniment es comença a considerar com una bona eina per transmetre missatges més 
complexos i per comunicar de forma més directa amb els públics. 

Per una altra banda, el nivell tecnològic dels instruments de comunicació es dispara i això 
afavoreix els esdeveniments. En aquest panorama, les Agències d’Esdeveniments creixen i es 
profesionalitzen. Creen l’esdeveniment a mesura, assumint tot el procés, des del disseny, fins 
el control, i la producció completa. Aquesta etapa coincideix amb la etapa denominada La 
crisis de la Publicitat i els mitjans convencionals en la que es produeix una gran esplendor dels 
mitjans i suports no convencionals. Els anunciants busquen trobar rentabilitat en les seves 
comunicacions i són conscients de la necessitat d’utilitzar aquestes noves eines. És el moment 
perfecte perquè sorgeixin moltes empreses especialitzades en aquestes eines com les agències 
d’organització d’esdeveniments (Galmés, 2010:14). 

Finalment, arribariem a la última etapa d’aquesta evolució que Torrents descriu de la següent 
manera: Segmentació i Especialització. En aquesta fase es percep la forta evolució 
experimentada per el sector, però que segueix adaptant-se contínuament a les necessitats 
cambiants dels mercats. Personalment m’agradaria afegir que ens trobem també en una etapa 
de Marketing experiencial que tractarem més endavant. 

Per altra banda, les empreses comencen a exigir a les agències que se’ls ofereixi la oportunitat 
d’obtenir dades per medir el retorn de la inversió. Però, paradòjicament, s’estan aplicant 
sistemes d’evaluació molt dispars i relativament poc fiables, probablement a causa d’una falta 
d’acord respecte què mesurar i com mesurar-ho (Torrents, 2005:22). 

x Els esdeveniments com a eines de comunicació de les organitzacions 

Ens servim de la proposta realitzada per Torrents , qui defineix els esdeveniments empresarials 
com:  

Els esdeveniments són actes en directe (en viu), efímers (irrepetibles, singulars), presencials 
(emissor i receptor están físicament al mateix espai), col·lectius (dirigits a un grup de 
persones), dissenyats a mesura i que comptin amb una càrrega de motivació que pretengui 
una resposta determinada del públic al qual es dirigeixen (Torrents, 2005:34). 

De fet, Torrents apunta que: “tot esdeveniment implica comunicación i relació i és una 
invitació al diàleg en un ambient agradable i distès”. Per tant, una forma de comunicación que 
té lloc en un espai físic en el que l’emissor del missatge i el receptor es troben “cara a cara”. 
Com resalta Martha López Willars, directora general de Divulga (México) Torrents (2005):  
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“En un món globalitzat, on la tecnología ocupa un lloc cada vegada més preponderant, la 
comunicació cara a cara segueix sent el mitjà més eficaç de comunicació. Si es disposa d’un 
bon emissor, l’audiència receptora rebrà el missatge superant inclús la barrera idiomàtica. El 
missatge en directe inclou emocions, gestualitat i altres informacions de caràcter no verbal 
que reforcen la comunicació i aconsegueixen fer que el missatge arribi al seu públic de forma 
eficient i estigui en ell durant més temps (p.64)”.  

Així mateix, la especificitat de ser esdeveniments en directe comporta que tinguin una 
temporalitat, d’aquí, la seva qualitat de efímers. No obstant, i com apunta Fuente: “Els actes 
tenen un principi i un final, però els seus continguts i missatges es prolonguen al llarg del 
temps” (Fuente,2005:43). 

x El model de comunicació present en els esdeveniments 

Hi ha un model de comunicació que serveix per descriure el procés de comunicació que es 
produeix durant un esdeveniment. Aquest model va ser ideat per Schramm (1955) i és el que 
més s’ajusta a la meva perspectiva de comunicació interpersonal i que té una gran similitud al 
model de procés interactiu que hem presentat anteriorment.  

Figura 4.Model de comunicació de Schramm (Galmés,2010:83) 

Galmés explica els elements que estan representats en el model de comunicació superior: 

-El missatge (es dóna per suposat en el procés de codificació i descodificació): el missatge que 
es transmet en un esdeveniment, ha d’estar coordinat amb la resta de missatges de la marca 
que rebrà el públic objectiu. Si el missatge no ha és l’adequat i no s’ha adaptat el contingut al 
P.O haurem desaprofitat la oportunitat de comunicar-nos amb aquest. 

-El canal: el canal personal permet una major flexibilitat a l’hora “d’entregar” el missatge. És a 
dir, els temps i les formes es poden ajustar en funció de la situació comunicativa.  
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-Receptor i decodificació: com més relació existeixi entre el marc de l’experiència de l’emissor i 
el marc del receptor, més possibilitats hi haurà que el missatge sigui decodificat 
adequadament. 

-Soroll: és la distorsió o interferència que apareix durant el procés de comunicació, sense que 
estigui previst. En els esdeveniments, han d’estar previstes totes les possibles interferències a 
la comunicació, buscant possibles solucions o tenir-les molt controlades perquè no succeeixin. 

-Resposta i retroalimentació: al tenir l’audiència durant cert temps cara a cara, es poden 
observar moltes de les respostes de forma directa. Aquest feedback és la suma de respostes 
que arriben a l’emissor i li permeten conèixer el resultat del procés de comunicació. Per tant, 
la retroalimentació, estarà estretament relacionada amb els objectius de l’emissor. 

x La comunicació cara a cara en els esdeveniments 

Els esdeveniments suposen la comunicació cara a cara entre persones, en viu i en directe, la 
comunicació d’anada (d’emissor a receptor) i de tornada (de receptor a emisor). I si els 
esdeveniments ja són, en la dinàmica empresarial, el pa de cada dia, és perquè la comunicació 
física entre persones no és tansols la forma més primitiva de comunicació, sinó que, tot i la 
revolució tecnológica que estem vivint, segueix sent la més eficaç a l’hora de comunicar 
determinats missatges (Torrents,2005:34). Lynn Wong, directora de eventoplus.com 
(Espanya/Mèxic), ens avança el següent: 

 “Avui en dia, és indiscutible el poder dels esdeveniments com a eina de comunicació: la seva 
capacitat per captar l’atenció d’una audiència, per comunicar amb impacte, per relacionar 
persones cara a cara.Aquestes capacitats que otorguen els esdeveniments a qui els utilitza 
tenen el seu origen en dos factors. En primer lloc, la gent està saturada de missatges de tot 
tipus i ha desenvolupat una capacitat de retentiva molt selectiva. Els esdeveniments, la 
comunicació en viu, aconsegueixen impactar amb els seus missatges a públics per els que 
altres mitjans s’han demostrat del tot ineficaços. En segon lloc, hi ha la necessitat de 
comunicar experiències”(Torrents,2005:34). 

Les empreses són conscients d’això i exigeixen major rentabilitat als seus actes ajustant cada 
vegada més els seus objectius de comunicació a públics cada vegada més definits. Tal i com 
defineix Luis Rodríguez Pérez, president executiu de l’institut I.S.M.I. : “La industria dels 
esdeveniments, per la seva part, respon a aquesta demanda incorporant al seu ventall de 
recursos aquells que aporten  les noves tecnologies i augmentant el nivel de formació dels seus 
professionals mitjançant cursos i seminaris cada vegada més avançats”(Torrents,2005:35). 
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x La planificació d’esdeveniments: què hem de saber? 

En aquesta apartat es coneixeran quines són les característiques principals per procedir a la 
planificació d’un esdeveniment. Les citem i expliquem seguidament: 

Definició d’objectius 

Aquest és el primer dels passos que hem de seguir alhora de planificar un esdeveniment. En el 
primer contacte amb el client hauríem d’esbrinar els seus objectius, és a dir, perquè vol 
invertir en la organització d’un esdeveniment. També hem d’averiguar si aquests objectius 
estan connectats amb els objectius de màrqueting o bé amb objectius externs (Siskind, 
2007:17). 

Els principals objectius que persegueix la organització d’esdeveniments s’articulen a partir de 
la creació o la consolidació de valors al voltant de la marca, de la influencia sobre la percepció 
que en té el públic objectiu, de l’augment d’interès dels consumidors per la marca, de 
l’obtenció de reaccions favorables i, en definitiva, de la consecució dels objectius corporatius.  

També hem de saber que hi ha objectius que es poden quantificar, aquests són els que 
s’engloben dins els objectius de la categoría de ventes i que haurien de ser comprobats 
periòdicament: objectius per tal d’incrementar-les, concertar visites a la pàgina web, etc. 
(Siskind,2007:20). 

Segons Siskind, s’hauria de determinar els objectius sempre a curt plaç (2 o 3 setmanes 
després de l’esdeveniment) ja que podran ser equiparats amb els beneficis a llarg plaç.  
(Siskind,2007:25). 

Definir i conèixer l’audiència 

Amb aquest aspecte responem la pregunta: A qui vol atraure al seu esdeveniment?. Si la seva 
resposta del client és “A tothom” és una resposta segurament incorrecte. Intentar arribar a 
tots els assistents en un esdeveniment o fira és un error. Hem passat de ser una societat de 
generalistes teixint una àmplia xarxa per captar a qualsevol individu que poguéssim, a ser una 
societat d’especialistes- botigues especialitzades, televisió especialitzada,etc. En un 
esdeveniment, el cost per impacte és major i per, tant, haurà d’assegurar que la qualitat dels 
contactes sigui lo més alta possible (Siskind,2007:56). 

Si controlem el procés de percepció tant física com psicològica de les persones i com 
reaccionen davant dels objectes, serem capaços de generar en els actes els estímuls necessaris 
per captar l’atenció dels convidats i que aquests romanguin el màxim temps posible en la seva 
memoria (Barriga,2010:118). 

Crear una experiència de màrqueting tridemensional: 

Una vegada es tinguin molt clars els objectius, s’ha d’intentar preveure la imatge global de 
l’esdeveniment. S’ha de pensar en les experiències que es volen oferir als assistents i tenir 
present l’interès que pot generar l’esdeveniment, el record i la connectivitat amb la marca 
(Siskind,2007:72). 
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És important remaracar que la necessitat perfeccionista de la gestió i organització de qualsevol 
esdeveniment resulta fonamental, ja que un esdeveniment mal organitzat, encara que sigui 
molt creatiu i experiencial, repercutirà negativament en la imatge de marca que genera 
(Jiménez,2007:23). 

Si afegim més valor al concepte de marketing experiencial, trobem que en els esdeveniments 
hi ha una sèries de característiques constituents que tenen una alta creació d’experiència 
(Jiménez,2007:24): 

- Orientació a l’experiència: els consumidors estan encoratjats a experimentar la realitat 
de marca com a participants actius en comptes de ser consumidors passius. 

- Interactivitat: els esdeveniments de marca ofereixen una plataforma per diàlegs 
interactius i personals entre participants, espectadors i representadors de marca. 

- Dramaturgia: com més diferent sigui l’estratègia de marketing dels esdeveniments, de 
les experiències del dia a dia dels consumidors més involucrats se sentiran en aquests. 

Les experiències en directe solen ser més fortes en determinar la noció de realitat de la gent 
que les experiències tradicionalment comunicades per la publicitat (Whelan i Wohlfeil. 
2005:316). 

Molt intrínsecament lligat al marketing experiencial cal destacar que les marques anteriorment 
tenien consumidors, actualment volen relacionar-se amb persones, coneixèr-les, adaptar els 
seus productes als seus estils de vida. El marketing relacional alhora que el marketing 
experiencial s’ha imposat com una prioritat per les empreses. I en aquest context també, els 
esdeveniments són una eina perfecta ja que són l’eina relacional per excel·lència. 

La promoció pre-esdeveniment 

El Centre for Exhibition Industry Research informa que el 76% dels assistents de fires i 
esdeveniments ja tenen decidit per avançat quins expositors visitaran i a quins esdeveniments 
aniran. El propòsit de promoció abans d’un esdeveniment és assegurar-se d’un lloc a l’agenda 
d’aquests assistents o visitants (Siskind,2007:139). 

Una de les eines més simples i efectives de promoció abans d’un esdeveniment o fira és enviar 
una invitació formal per tal que puguin assistir. Per altra banda, les relacion publiques poden 
donar un gran impuls als esforços firals o esdeveniments. Els mitjans de comunicació (revistes 
especialitzades, diaris de consum, televisió, ràdio,etc.) poden ajudar enormement al llarg de 
tot un cicle d’esdeveniment. Un altre punt important consisteix en considerar la opció 
d’organitzar una roda de prensa amb els mitjans per esdeveniments importants (Siskind, 
2007:144). 
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x Tipologia d’organitzacions d’esdeveniments 

Segons Jiménez, al Manual de Gestió d’Esdeveniments, podem parlar de 5 tipologies 
d’organitzadors d’esdeveniments, tot i que només una- la darrera- aplega el segment de les 
relacions publiques pròpiament dit.  

1.Gestors de destinacions: la seva característica principal és el fet que coneixen a la perfecció 
tot allò que una determinada destinació pot oferir, a banda que tenen una gran capacitat de 
coordinació i logística. 

2.Organitzadors professionals de congressos (OPC): són els encarregats de gestionar reunions i 
congressos i són contractats habitualment per associacions (mediques, majoritàriament), que 
tenen com a objectiu l’intercanvi d’informació entre professionals mitjançant ponències, taules 
rodones i conferències. 

3.Agències de viatges: malgrat que en principi, tenen una funció únicament logística pel que fa 
al transport o a l’allotjament, cada vegada més s’intenten posicionar com a empreses a mig 
camí entre la comunicació corporativa i la gestió turística, desenvolupant una activitat gestora 
de destinacions o bé d’OPC. 

4.Empreses d’incentiu outdoor: organitzen actes de motivació d’equips de treball, també 
anomenades de teambuilding. Normalment, consisteixen en activitats esportives a l’aire lliure, 
allunyades del lloc de treball del client, en què es posen a prova aspectes com ara la capacitat 
de superació, la de lideratge o la cohesió entre els treballadors de l’empresa, entre d’altres. 

5.Agències d’esdeveniments: en general organitza esdeveniments d’empersa (llançaments de 
producte, presentacions als mitjans de comunicació, convencions o celebracions d’empresa) 
que pretenen complir un objectiu de comunicació interna i externa, amb un important 
component creatiu. De fet, les grans agències de comunicació tenen, a la manera de les 
agències de publicitat, els propis creatius, d’una banda, i el seu equip de producció, de l’altra. 

En la part empírica d’aquest treball ens dirigim a agències d’esdeveniments i a organitzadors 
professionals de congressos. 

x La relació client-agència 

Hi ha una idea equivocada respecte a la relació client/agència que diu que: “El client sempre té 
la raó.” En aquest cas, de vegades no la té; ell ho sap, vostè ho sap, i ningú està disposat a dir-
ho.” Aquesta falta de sinceritat impedeix qualsevol possibilitat de relació a llarg termini. 
Aquesta suposició de que el client sempre té raó, independentment dels fets, nega les seves 
necessitats i crea un situació en la que ambdues bandes sortiran perdent. Posar aquest principi 
en acció és una part difícil del procés per la majoria de la gent que suposa que sempre que el 
client vulgui parlar la seva obligació és escoltar-lo. En aquest cas, una retirada ben executada 
serà lo més apropiat per les dues parts, de manera que client i agència, puguin satisfer les 
seves necessitats (Siskind,2007:227). 
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x La pre-producció i producció d’esdeveniments 

Tant la fase de preproducció com la producció de qualsevol esdeveniment impliquen tot un 
seguit d’elements que són els que aconseguiran transformar la marca en una veritable 
experiència.En aquest sentit cal tenir en compte els següents aspectes: 

- La importancia del claim o eslogan de l’esdeveniment 
- El fil conductor com a element aglutinador 
- Els requeriments per a l’elaboració d’un fil conductor 

L’eslogan és la frase o paraula que sintetitza els objectius de l’esdeveniment i que actua com a 
nexe de tot allò que en forma part. L’eslogan entra en funcionament en el mateix moment que 
s’activa tota la fase prèvia de l’acte. És juntament amb la posada en escena de l’acte, el que 
més perdurarà en la ment dels assistents (Jiménez,2007:92) 

Tal i com esmenta la Mònica Jiménez en el seu llibre Manual de Gestió d’Esdeveniments 
(2007): “El claim o eslogan està vinculat a l’estratègia creativa de l’esdeveniment i aquest ha 
de ser clar i directe, ha de parlar als assistents sense retòrica, ja que la nostra oportunitat de 
conquerir una imatge positiva de la nostra marca a través de l’esdeveniment només és una: la 
de l’acte en directe” (p.93). 

Un altre dels aspectes que influeixen en el procés de planificació d’un esdeveniment és el fil 
conductor o eix argumental. El fil conductor és la temática al volant de la qual pot girar un 
esdeveniment; serveix per donar coherència a tot un seguit d’elements vinculats al missatge 
que volem transmetre. Raimond Torrents (2005) explica que els actes tematitzats tenen una 
gran acceptació per part del públic perquè l’ús d’un tema focalitza l’atenció de l’audiència de 
manera instantània i proporciona els següents avantatges: 

- Memorabilitat per part dels assistents 
- Implicació 
- Imatge de marca positiva 
- Concreció pel que fa al missatge fonamental 
- Originalitat en esdeveniments tradicionals  
- Desenvolupament de l’estratègia creativa 

Podem diferenciar entre dues tipologies de fil conductor(Jiménez,2007:96): 

-Fil conductor transversal: la durada d’aquest és efímera. La seva vida es limita a la durada de 
l’acte en concret. Es materialitza en el transcurs de l’esdeveniment mitjançant la música, la 
decoració, etc. 

-Fil conductor longitudinal: pot involucrar els participants al llarg del temps. S’activa setmanes 
o mesos abans de l’esdeveniment. Habitualment els assistents comencen a rebre pistes força 
temps abans del dia de l’acte. 

Cal sempre assegurar-se que la nostra idea encaixa tant amb la companyia per a la qual 
treballem com amb el públic objectiu directe i indirecte al qual ens dirigim. Per tant, un fil 
conductor poc original, massa complicat pels assistents o, simplement, que requereixi un nivell 
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cultural molt elevat, esdevindrà en la poca implicació per part del públic i, per extensió, en el 
fracàs de l’esdeveniment (Jiménez,2007:97). 

x Esdeveniments planificats i no planificats 

Els esdeveniments es poden incloure en la categoría d’esdeveniments planificats o no 
planificats. Probablement, la gran majoria d’esdeveniments planificats són petits i estan dins 
l’àmbit privat o corporatiu. Els no planificats per la seva banda, solen ser més grans, estan 
oberts al públic i coberts pels mitjans. Tot i que en  el meu estudi, em centro en els 
esdeveniments planificats, m’agradaria considerar els principals trets diferenciadors així com 
els trets diferenciadors entre petits esdeveniments i grans esdeveniments (Getz,2012:194). 

Aquesta primera taula diferencia els esdeveniments planificats dels no planificats:  

Figura 5.Traducció del quadre dels esdeveniments planificats i no planificats de Getz. 
(Getz,2012:195) 

La segona taula fa referència a les principals diferències entre esdeveniments petits i 
esdeveniments grans com  ara les funcions, l’experiència que proporcionen, l’impacte, la 
cobertura de mitjans i les implicacions. Queda esmentat seguidament: 
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Figura 6. Traducció del quadre d’esdeveniments grans i petits de Getz (Getz,2012:196) 

x Tipologia d’esdeveniments planificats 

A partir de Torrents (2005), Jiménez (2007) i Getz (2012), citaré quins són els esdeveniments 
principals dins l’àmbit d’esdeveniments planificats.  

En primer lloc ens trobem els esdeveniments corporatius, que engloben els actes interns i els 
actes externs d’una empresa: 

- actes interns: p.ex: la festa d’aniversari d’una organització. 
- actes externs: rodes de premsa, actes institucionals i jornades de portes obertes. 

Per altra banda també trobem: road shows o esdeveniments itinerants, viatges d’incentiu, 
assistència a fires, patrocinis, festivals i esdeveniments privats. 

Una altra categoria d’esdeveniments, els esdeveniments excepcionals que engloben: les 
convencions de ventes, les presentacions de llançament de producte, els actes protocolaris, les 
inauguracions, els esdeveniments de formació dels stakeholders d’una empresa, etc.  

Finalment destacarem quins són els esdeveniments més comuns segons els àmbits que 
integren la nostra societat: els esdeveniments esportius, culturals, solidaris, polítics, d’art i 
entreteniment, científics i d’educació. 

x Les convencions de vendes, l’esdeveniment estrella 

Les convencions de ventes constitueixen, amb diferència, el principal esdeveniment 
d’empresa. Independentment del seu tamany, tota companyia que compti amb una xarxa de 
ventes té la necessitat periòdica de reunir als seus venedors per transmitir-los informació i 
consignes d’interès professional, escoltar les seves necessitats, donar resposta a les seves 
inquietuds, formar-los o motivar-los. Les reunions de l’equip comercial o el que en diriem: les 
convencions de ventes, han vist com els seus continguts tradicionals han evolucionat en molt 
pocs anys i d’actes merament informatius s’ha passat a organitzar esdeveniments amb una 
forta càrrega de formació professional (Torrents,2005:81). 

En cada convenció de ventes es posa en marxa una maquinària que, conscient del cost que 
suposa “impulsar” la força de ventes encara que sigui per unes hores, s’ha de maximitzar la 
seva efectivitat, garantitzant que els seus continguts arribin al receptor amb la màxima qualitat 
possible (Torrents,2005:82). 

El mercat és canviant i el seu entorn també. Adaptar-se als canvis suposa estar en permanent 
procés d’aprenentatge. Les convencions de ventes són un magnífic escenari per transmetre i 
aprendre nous coneixements, tècniques, maneres de veure el negoci i formes de fer les coses. 
Les relacions entre els assistents es desenvolupen en un ambient més distès que en la pròpia 
empresa, el que permet una aproximació més relaxada a les problemàtiques que els afecten. 
Per això, la inclusió de seminaris, conferències, debats o tallers en el programa de convenció 
de ventes resulta molt enriquidor per l’equip donat l’alt nivel d’implicació dels participants en 
un entorn com el descrit (Torrents,2005:85). 
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x Distinció entre actes propis i patrocinis 

Una vegada s’ha explicat la tipologia d’esdeveniments planificats que existeixen m’agradaria 
fer un incís, a través de la Mònica Jiménez (2007), ja que a grans trets es cataloguen en 
esdeveniments propis (la majoria dels que hem citat) i actes patrocinats. 

Els actes propis són els que organitza la companyia o una agència per una companyia per tal de 
comunicar alguna cosa, premiar un determinat segment de públic o per donar a conèixer nous 
productes d’entre altres. Enquadrades en aquesta tipología, trobaríem:les juntes generals, les 
conferències, els congressos, les convencions de ventes, les mostres, les presentacions de 
producte i els viatges d’incentius, entre altres. 

Els actes patrocinats, en canvi, es basen en l’aportació de capital, tecnologia o recursos 
humans per a la celebració d’un esdeveniment aliè a la companyia, amb l’objectiu de donar a 
conèixer una determinada marca. A canvi d’això, l’organitzador de l’esdeveniment es 
compromet a una contraprestació basada en la utilització publicitària de l’esdeveniment. 
D’aquesta manera els actes patrocinats arriben majoritàriament a un públic indirecte 
mitjançant la difusió a través dels mass media d’un esdeveniment en el qual participen aquests 
espais publicitaris. 

Tant els actes propis com els patrocinis, intenten defugir sempre de la quotidianitat i han 
d’anar acompanyatsd’altres accions de comunicació per tal de consolidar i difondre els valors 
de la marca, així com per impel·lir els consumidors a la compra (Costa,2004:134). 

Pel que respecte a les diferències, una de les més clares seria el fet que, mentre els actes 
propis s’articulen al voltant d’una única marca, en els patrocinats és habitual que diferents 
marques de sectors diferenciats comparteixin patrocini, fet que dificulta que el públic objectiu 
focalitzi l’atenció en una marca determinada (Jiménez,2007:25). 

A mode de resum, els esdeveniments propis, per tant, faciliten el contacte directe amb el 
públic i permeten a l’empresa captar-ne les reaccions envers la marca en el transcurs del 
mateix acte, mentre que en el cas dels esdeveniments patrocinats el contacte és directe amb 
els assistents, però indirecte amb el públic objectiu que rep l’acte a través dels mitjans de 
comunicació. 

x Els avantatges que proporcionen els esdeveniments com a eina de comunicació 

A través d’un acte presencial podem transmetre missatges i evaluar el seu nivell de 
comprensió de forma immediata. Podem generar actituds, motivar a l’audiència i persuadir-la 
per tal que actuï d’una forma concreta (Torrents,2005:63). Aquestes línies que afirma Raimond 
Torrents ens donen una visió molt general sobre el gran avantatge que pot proporcionar-nos la 
comunicació a través dels esdeveniments. Tot i així m’agradaria analizar quins són els 
principals avantatges més detalladament: 

Un dels grans avantatges dels actes en viu és que permeten transmetre missatges complexos. 
Si bé és cert que, en esdeveniments, el cost per impacte és alt, també ho és la qualitat 
d’aquest impacte ja que és molt superior a la d’altres mitjans alternatius. Hi ha missatges que 
per simples no justifiquen un esdeveniment, però també n’hi ha que per complexes, no es 
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poden comunicar d’una altra manera. “Abans de plantejar un esdeveniment s’ha de tenir molt 
clara la naturalesa del missatge que volem transmetre i les circumstàncies que el rodegen” 
(Torrents,2005:64). 

Una altra de les característiques que defineixen els esdeveniments i que són purament un 
avantatge com a eina de comunicació és el seu caràcter motivacional, ja que el nivel de 
comunicació que es pot arribar a establir és molt complex, intervenen moltes variables a la 
vegada i precisament per això podem influir sobre l’estat anímic del nostre públic i les seves 
actituds (Torrents,2005:66). 

Un altre dels avantatges que ofereix la comunicació a través dels esdeveniments, en relació 
amb el públic al qual es dirigeixen és que es poden involucrar els consumidors de forma 
significativa i aconseguir el que els especialistes diuen “un procés de decisió d’alta implicació”. 
“Si l’esdeveniment està ben realitzat “els participants estan inmersos en la marca  i es 
converteixen en part de la marca” (Zarantonello, Schmitt;2003:9). A més, cal destacar que el 
públic al qual ens dirigim en un esdeveniment és molt concret. Tenim la possibilitat de 
connectar amb l’audiència durant un considerable espai de temps, el que permet deixar una 
impressió més duradera. Els públics assistents poden ser interessants per la seva capacitat 
d’influir en altres i multiplicar l’impacte. 

Per acabar aquesta secció, el fet que els esdeveniments siguin de caràcter extraordinari 
generen dues circumstàncies que faciliten la comunicació.Per una banda, el públic al qual ens 
dirigim està expectant. S’ha d’aprofitar l’actitud receptiva de l’audiència ja que serà un dels 
factor crítics de l’èxit de l’organització d’un esdeveniment.La segona circumstància és el fet de 
tenir al públic cautiu. Si estan en el nostre acte no estan en qualsevol altre lloc i no tenen altre 
remei que participar d’allò que els hi estem oferint (Torrents,2005:40). 

Tal i com finalitza afirmant Raimond Torrents en la secció: Comunicació Cara a cara, del seu 
llibre Eventos de empresa: “ És la grandesa i a la vegada, el gran risc dels esdeveniments, el 
directe el que aporta tots els avantatges i riscos. Podem motivar un col·lectiu però si ho fem 
malament podem enfonsar-lo de forma irremediable”(p.41). 

Tot i així hem de saber que els esdeveniments tenen una doble limitació: no són i dificilment 
podran ser, tan massius com la publicitat és per això que hem d’entendre un esdeveniment 
com un component d’una campanya de comunicació (Ortega, Izaguirre,2010:67). 

x L’eficàcia dels esdeveniments 

Tot i que la mesura de l’efectivitat dels esdeveniments pel que fa a la imatge de marca resulta 
un punt essencial en l’estratègia de comunicació, el fet cert és que a Espanya actualment, 
encara són poques les companyies que decideixen fer un estudi de l’impacte en aquest sentit. 
Malgrat l’interès, cada cop més palpable, de les empreses a tenir en compte una política 
d’esdeveniments com a eina alternativa a la publicitat convencional, la realitat és que sovint 
les partides pressupostàries se centren en els actes en si, i deixen de banda l’anàlisi de la seva 
eficàcia sobre la imatge de marca. A banda de les habituals enquestes als assistens en el 
transcurs de l’acte, la forma més òbvia de valorar si els esdeveniments ens han ajudat a 
aconseguir la imatge desitjada seria realitzar un estudi a priori per tal de determinar com el 
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públic objectiu veu la marca i a posteriori es reprendria l’estudi per determinar si presenta 
variacions en relació a la percepció de la marca arran dels esdeveniments (Jiménez, 2007:138). 

Un altre factor a considerar seria el possible augment de les vendes o l’interès dels 
compradors per un determinat producte amb posterioritat als esdeveniments, dades que 
resultarien fonamentals per saber si la inversió que estem destinant a l’esdeveniment és 
veritablement eficaç en termes d’imatge de marca (Jiménez,2007:139). 

Si ens centrem en la percepció i l’impacte que causen els esdeveniments en els assistents, ja 
sigui acte propi o acte patrocinat, el fet cert és que dos estudis que van realitzar la consultora 
Mediaedge sobre la percepció dels esdeveniments i per la seva banda la consultora IMI 
International sobre l’impacte dels esdeveniments en la imatge de marca dels consumidors, 
conclouen amb l’afirmació que la mera existència dels esdeveniments no resulta suficient per 
influir en la lleialtat cap a la marca a partir dels valors transmesos a través d’aquests. Segons 
tots els enquestats, però, la publicitat al voltant d’aquests actes no els ha influït en les seves 
posteriors decisions de compra, sinó que han estat els mateixos esdeveniments els qui els han 
fet percebre d’una altra manera els missatges emesos per la publicitat pel que fa als valors de 
la marca (Jiménez,2007:141). 

La visió que ens ha proporcionat la Mònica Jiménez sobre aquestes línies en relació amb 
l’eficàcia dels esdeveniments està clarament orientada als objectius inicials que fomenten el 
principi del Plà Estratègic de Gestió d’Esdeveniments. A continuació, proposaré un model que 
està encarat a determinar el rendiment de la inversió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Traducció del model de piràmide ROI (Ortega,Izaguirre;2010:145) 

La majoria dels esdeveniments s’avaluen actualment en el nivell de Satisfacció (Nivell 1). 
L’aprenentatge (Nivell 2) i l’aplicació (Nivell 3) rara vegada es medeixen tot i que acostumi a 
ser molt senzill fer-ho. Al mesurar l’Impacte Empresarial (Nivell 4), és precís investigar si tots 
els impactes mesurats són conseqüència de l’esdeveniment o si hi ha hagut alguna cosa més 
que hagi influenciat en aquests resultats. Per norma general, resulta més difícil medir l’impacte 
empresarial i el ROI que els tres primers nivells d’evaluació.  
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No és necessari mesurar el ROI financer en tots els esdeveniments. A aquest  nivell, tansols 
s’haurien de tenir en compte els esdeveniments magnes o de certa rellevància estratègica, i 
solament si el resultat es necessita per respatllar una decisió. De lo contrari, serà una simple 
evaluació intrascendental que probablement no compensi el temps i l’esforç invertits. (Ortega, 
Izaguirre,2010:146) 

El viatge ascendent en la Piràmide ROI es diu cadena d’impacte. A través d’aquesta, estudiem 
si els nostres participants van quedar satisfets, es va crear un bon ambient d’aprenentatge i 
ells van aprendre alguna cosa nova que, a la vegada, van aplicar més endavant.És essencial que 
sempre comencem desde la base de la piràmide i anem completant cada nivell de la cadena 
d’impacte. Un dels principis fundamentals de la Metodologia ROI és que sempre s’ha d’evaluar 
en un ordre ascendent, completant una fase després d’una altra ja que si els resultats són 
negatius, hem de saber el perquè, i la única manera de fer-ho és reunint dades i analitzant els 
resultats per nivells (Ortega, Izaguirre;2010:159). 

L’efectivitat dels esdeveniments, segons  Gupta (2003), pot ser considerada si es compleixen 
un o tots els camps principals. Hi ha tres camps principals, que són els següents: 

- El coneixement o canvi d’actitud. 
- La quantificació en termes de resultats de vendes. 
- La comparació del valor generat per l’esponsorització i l’equivalent en publicitat 

espai/temps. 

“La mesura real de l’èxit té relació amb el grau en que la organitazció aprofita de 
l’esdeveniment i no solament l’èxit de l’esdeveniment en si” (Gupta: 2003, 91). 

Per la seva banda, Getz en el seu llibre: Event Studies reflexiona sobre els factors que influeixen 
en l’efectivitat d’un esdeveniment i són els següents: la temàtica, l’autenticitat, la interacció, la 
sorpresa i singularitat, l’experiència, l’emoció, la connexió i l’aprenentatge. La major part 
d’aquests aspectes ja han estat desenvolupats anteriorment i considerats com a factors d’alta 
rellevància i implicació en la comunicació a través dels esdeveniments. 

x La importància que tenen els esdeveniments com a eines de comunicació 

Les organitzacions amb els seus públics, busquen establir relacions estratègiques a partir de la 
creació d’espais en els que es permet una convivència i un diàleg real entre ells. De fet, els 
esdeveniments i el protocol empresarial s’han convertit en les formes de comunicació més 
efectives, juntament amb les noves tecnologies per la creació d’espais d’interacció entre els 
públics i les organitzacions. Els esdeveniments van guanyant importància en l’estratègia de 
comunicació de marca i van adquirint aquest paper important perquè altres formes de 
comunicació estan ja molt saturades, i aquests poden oferir una relació més directa i 
experiencial entre la marca i el consumidor (Berridge, 2007: 51). 

Els esdeveniments són alguna cosa més que una tàctica que s’utilitza de tant en tant. “Han 
passat de ser un extra, destinat a recolzar una campanya publicitaria tradicional a convertir-se 
en una part crucial de l’estratègia de campanya”(Lenderman, 2008:145).  
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Per fer aquesta afirmació, Lenderman es basa en un estudi recolzat per l’empresa 
d’esdeveniments de marketing Jack Morton Worldwide, la qual va recollir una sèrie de dades 
que van deixar patent la importància dels esdeveniments. Es va realitzar una enquesta via mail 
a una mostra de 800 consumidors de USA. Aquests són alguns dels resultats clau: 

- Els enquestats afirmen que el fet de participar en un esdeveniment experiencial d’una 
marca els faria més receptius que la pròpia publicitat de la marca. 

- Afirmen que els esdeveniments poden influir sobre la intenció de compra. 
- Els esdeveniments són especialment útils per generar rumor. 
- Els consumidors estan interessats en tenir experiències directes amb les marques. 
- El que més valoren dels esdeveniments són les experiències interactives i 

entretingudes, així com la possibilitat d’establir un diàleg amb la marca. Destaquen: la 
immediatesa, el diàleg, l’entreteniment i la interacció. 

- Els joves estan especialment motivats a adoptar les marques amb les que han 
interectuat en un esdeveniment.  

Els esdeveniments s’han convertit en un vehicle per comunicar en viu diferents missatges que 
ajudin a les marques i organitzacions a aconseguir els objectius proposats amb la celebració 
del mateix que contribueixin a la creació d’una imatge positiva en els convidats.  

A continuació, farem esmena d’alguns motius pels quals el sector dels esdeveniments està 
creixent (Goldblatt,2000:3): 

- L’edat de la població a la terra va creixent i hi ha importants significats a celebrar i els 
esdeveniments permeten aquestes celebracions. 

- Una altra teoría és que amb l’avanç de la tecnologia els individus estan en busca 
d’experiències més “palpables” per contrarrestar les influències de tecnologia que hi 
ha en les seves vides. Els esdeveniments continúen sent els únics i més efectius mitjans 
proveïdors de grans experiències. 

- Tot i que els individus en països desenvolupats es precipitin cap al món virtual, 
col·lectivament desitgen preservar la seva humanitat a través de l’interacció personal. 

- També cal citar que cada vegada més, els individus tenen menys temps en el seu dia a 
dia i la línea de distinció entre lleure i treball està força emborronada. Per això, les 
marques inverteixen en esdeveniements que ofereixin experiències accesibles pels 
consumidors i on puguin distreure’s entre el lleure i el treball. 
 

x Aspectes sobre l’últim estudi d’eventoplus  

ÆSegons les dades de l’últim estudi de Infoadex del passat 2014, podem afirmar que la 
inversió en esdeveniments ha augmentat un 1,7% respecte el 2013 i que suposa un 6,5% de la 
inversió en mitjans no convencionals. Pel que fa a la inversió en patrocinis, aquesta ha 
disminuït un 6% respecte 2013 i suposa un 5,1% de la inversió de les empreses en els mitjans 
no convencionals. Finalment destaquem que la inversió en fires i exposicions ha estat un 3,2% 
superior respecte el 2013 i que suposen un 1,1 % de la inversió en mitjans no convencionals 
(Sánchez,2014:12). 



 29  
 

ÆPer altra banda, el 43% de les empreses que inverteixen en esdeveniments afirmen que la 
seva inversió és i es preveu estable (Mottard, Muñoz;2014:8).  

ÆCal destacar que actualment i segons l’estudi les agències d’organització d’esdeveniments 
fan tant o més de consultores que d’executores ja que el client sol demanar una visió 
estratègica sobre la planificació de l’esdeveniment (Mottard, Muñoz;2014:21). 

ÆEl 40% de les decisions d’organització d’esdeveniments són annuals i es tracta d’una 
estratègia tancada. El 25% són trimestrals, el 23 % van “sobre la marxa” i el 13% són 
semestrals (Mottard, Muñoz;2014:23). 

ÆLa contratació directe client-proveïdor ha augmentat un 13% en aquests últims anys amb la 
voluntat d’algunes empreses de poder evitar l’intermediari: en aquest cas, l’agència 
d’organització d’esdeveniments (Mottard, Muñoz;2014:26). 

x Tendències en el sector dels esdeveniments  

Per poder fer aquesta secció, m’he basat en l’últim Estudi d’EventoPlus de 2014 en el que es 
destaquen quines són les últimes tendències en el sector d’esdeveniments. 

-Destaquem que el sector que emputxa actualment amb més força el sector dels 
esdeveniments és el tecnològic i actualment es troba en creixement. En la següent gràfica 
també mostrem quins són els sectors que segueixen al sector tecnològic en l’aposta pels 
esdeveniments. Els percentatges que es representen corresponen a agències i a proveïdors: 

 

Figura 8. Traducció de la gràfica: Els sectors que més inverteixen en esdeveniments(Mottard, 
Muñoz ;2014:11). 
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-Esdeveniments que més estan en creixement: experiències de marca, els road shows, els 
esdeveniments de Networking i els de formació. En aquest cas veiem representats els 
percentatges de les agències i les empreses: 

 

Figura 9. Traducció de la gràfica: Els esdeveniments en creixement (Mottard, Muñoz;2014:13) 

-Els incentius continuen en creixement però hi ha alguna variació. Aquests actualment solen 
ser més locals i amb les següents tendències: incorporar-ne la Responsabilitat Social 
Corporativa i les reunions d’alt contingut per afavorir l’engagement amb el públic. També se li 
dóna una alta importància a la comunicació pre-esdeveniment i post-esdeveniment. Queda 
representat de la forma següent: 

 

Figura 10. Traducció de la gràfica: Els viatges d’incentius(Mottard, Muñoz ;2014:15) 
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-Pel que fa als clients actuals d’agències d’esdeveniments els serveis que més demanen són la 
innovació en espais i proveïdors, més consultoria, nous formats i integració de noves 
tecnologies. En aquest cas veiem representats els percentatges segons les agències i les 
empreses: 

 

Figura 11. Traducció de la gràfica: La demanda dels clients (Mottard, Muñoz;2014:21) 

-També ens interessa saber què volen potenciar les empreses actualment en els seus 
esdeveniments. Sorprenentment en primera posició trobem el fet de voler nous formats i en 
segona posició la consecució d’objectius determinada en el retorn de la inversió. També 
aposten per la la renovació amb apps i interactivitat i volen alhora cuidar la comunicació pre i 
post esdeveniment ja que descriuen els esdeveniments com: l’abans, el després, aquí i ara per 
tal de que l’impacte sigui major. 

 

Figura 12. Traducció de la gràfica: Tendències en esdeveniments(Mottard, Muñoz;2014:20) 
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-Destaquem l’impacte de la revolució tecnològica sobretot en els sectors de l’automoció i la 
tecnologia. Les apps són d’alt interès per les empreses d’aquests sectors i aquest interès es va 
estenent per la resta de sectors així com la geolocalització (Mottard, Muñoz;2014;29). 

-Les xarxes socials com a generadores d’esdeveniments: les xarxes socials mereixen especial 
atenció per a la comunicació abans i després de l’esdeveniment ja que poden actuar com el 
motor generador de la voluntat d’assistir a l’esdeveniment i això, les empreses ho tenen molt 
en compte (Mottard, Muñoz;2014:34). 

-Cada dia pren més importància l’assistent dels esdeveniments més que solament les 
necessitats de comunicació de marca. Es té molt en compte què és el que necessita i què li 
preocupa (Mottard, Muñoz;2014:44). 

-Una altra de les tendències del moment és la remuneració variable, encara que sigui un model 
minoritari: 

 

Figura 13.Traducció de la gràfica: Remuneracions (Mottard, Muñoz:2014,28) 

- Hi ha un alt interès en els esdeveniments virtuals i/o híbrids. Tot i que el 61% de les empreses 
aposti per aquest tipus d’esdeveniments, solament realitzen entre un 0-20% dels seus 
esdeveniments en aquest format. En qualsevol cas, cap empresa vol suprimir els 
esdeveniments reals simplement volen que els virtuals siguin d’utilitat (Mottard, 
Muñoz:2014,18). 
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-Finalment, m’agradaria tenir en compte quins seran els elements que es desenvoluparan 
pròximament esdeveniments. En primer lloc se situen les imatges i en segon lloc el data 
intelligence. En aquest cas veiem representats els percentatges segons les agències i segons les 
empreses: 

 

Figura 14.Traducció de la figura: El futur dels esdeveniments (Mottard, Muñoz;2014:34) 
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x Previsió del futur del sector de la organització d’esdeveniments 

En aquest apartat, primerament detallarem quins seran els sectors que en els pròxims anys 
invertirán més en esdeveniments i perquè. 

 Segons un estudi del llibre Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events : 

-De cara el 2020, un dels sectors que més apostarà en esdeveniments és el del medi ambient. 
També hi haurà inversió en esdeveniments en el sector de recursos humans ja que les 
necessitats del capital humà seran reemplaçades per els avenços en tecnologia.  

-L’any 2025 continuem amb el sector del medi ambient ja que hi haura més avenços en 
medicina, agricultura i altres ciències. Pel que fa al sector tecnològic s’espera una completa 
capacitat dels robots o màquines especialitzades en automatitzar totalment els 
esdeveniments. 

Pel que fa el segon estudi: Meetings and conventions 2030, puntalitzem les següents 
tendències de futur (Göll,Evers;2013:9): 

-Creixarà la prevalencia de la tecnologia en els esdeveniments de la mateixa forma que 
cambiaran les necessitas dels participants, el que portarà a un nou concepte d’esdeveniments. 
S’acaben les regles rígides i espais fixes i es dóna peu a la flexibilitat: parlem de tenir 
esdeveniments en varis espais reals i virtuals, units sota un concepte central, tecnologies que 
permeten seguir l’esdeveniment durant i després del mateix, de forma realment participativa, 
de noves tecnologies equilibrant el “high tech”, i el “high touch”. 

-Les noves eines i plataformes tecnològiques s’introduiran a un ritme vertiginós.Seguiran 
creixent les apps que utilitzen geolocalització i totes aquelles que impliquin una personalització 
de la tecnologia. La reunió i el contacte dels assistents del futur no es basarà en missatges o en 
una comunicació estándar sino que rebran oferetes adaptades a les seves necessitats i 
interessos específics.  

-Progressiva simplificació: les aplicacions seran cada vegada més fàcils d’utilitzar, i la propia 
intuició i experiència dels usuaris es convertiran en prioritats: les persones que no són “early 
adopters” guanyaran terreny perquè la tecnologia cada vegada serà més accessible. 

-La visió antropomòrfica serà central en el disseny d’una nova tecnologia i sistemes que 
buscaran l’ús intuitiu per part dels usuaris. Les interfaces tindran dissenys ergonòmics que 
simplificaran la interacció de l’home amb la màquina. Hi haurà més interfaces naturals que 
reconeguin la parla o gestos que seran a més una font important de coneixement de l’usuari. 

-El domini dels idiomes serà estàndar, així com un ampli coneixement intercultural, sensibilitat 
i intel·ligència emocional. 

Ara bé, tot això són estudis, ho haurem de contrastar amb la perspectiva de les agències 
d’organització d’esdeveniments i OPC’s per tenir una visió encara més propera i aproximada a 
la realitat. 
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EL NETWORKING COM A PROCÉS DE CREACIÓ I GESTIÓ DE CONTACTES  
 

“Avui dia, al fet tradicional i normal de relacionar-nos l’anomenem “fer Networking” (Rosaura, 
2008:7). Per aquesta afirmació i pel fet que en en la perspectiva del Networking que 
consideraré s’hi troba intrínseca la comunicació interpersonal i és una eina que es posa en 
pràctica en el sector dels esdeveniments i congressos, mereix una especial consideració en el 
meu projecte. 

x El Networking professional 

Aquest mot que explicarem a continuació és d’origen anglès i ha entrat amb molta força ja que 
actualment està molt present en el nostre vocabulari tant personal com professional. “Fer 
Networking consisteix en disposar d’una xarxa de contactes treballada i potenciada” (Rosaura, 
2008:7). 

“El Networking ben fet es basa fonamentalment en l’establiment de relacions de confiança. És 
cert que requereix temps, esforç i dedicació i sobretot no pensar en el benefici únic i immediat. 
En aquest procés és bàsic aprendre a gaudir de la riquesa que proporciona l’establiment de 
relacions personals” (Rosaura, 2008:10). 

De fet, una primera mostra de com la gent va començar a relacionar-se per interessos 
professionals comuns la trobem en les anomenades comunitats. És a dir, agrupacions de 
persones que estan interessades en un determinat tema i es posen en contacte mitjançant la 
utilització d’eines de comunicació col·lectives. La seva evolució dóna lloc a les conegudes 
xarxes socials que han adquirit molt de protagonisme en els darrers anys sobretot a Internet. 
De fet un dels principals motius pels quals el Networking és actualment més conegut i utilitzat 
és per l’existència de totes aquestes eines i plataformes virtuals de gestió que operen en 
l’àmbit internacional. Internet ens ha obert les portes a nous mons. Però malauradament 
també, sovint ha contribuït  una mica a la pèrdua important del contacte físic sense el qual els 
éssers humans no podem viure. Tal i com diu Rosaura: “Necessitem veure’ns les cares, perquè 
la relació que establirem un cop ens haguem conegut personalment serà molt diferent de la 
que només existeix en el pla virtual”(Rosaura, 2008:10). 

Per tant, el Networking professional pot ser entès inicialment com l’element que modela, 
envolta i enriqueix aquestes diferents agrupacions de persones. De fet el seu significat literal i 
etimològic és “treballar en xarxa” (ja que net és xarxa i work vol dir treball). Fins fa poc, el 
desconeixement existent sobre aquest concepte en la seva faceta aplicada als negocis i 
l’entorn empresarial feia pensar que parlàvem de xarxes purament informàtiques. Realment és 
una disciplina estratègica molt àmplia que alhora es nodreix de moltes altres. I aquesta és una 
de les seves riqueses fonamentals. A l’hora de proposar una definició, a nosaltres ens agrada 
anar una mica més enllà i entendre el Networking com “l’art de construir i mantenir relacions 
personals a llarg termini que impliquin sempre un benefici conjunt per a les dues parts”. 
(Rosaura, 2008:11) 
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Cal tenir clar que sempre que iniciem una relació de network serà de caràcter bidireccional. És 
a dir, no podem fer els contactes per obtenir un benefici únic personal. Pot arribar a funcionar, 
però en tot cas si s’aconsegueix només serà un cop i els efectes contradictoris que portarà 
aquesta manera d’actuar seran realment perjudicials per la vostra reputació (Rosaura, 2008: 
19). 

Tenir una bona xarxa de contactes no significa en absolut tenir la vida solucionada i disposar 
de fàcil accés a tot. Evidentment el treball continuat i generós cap als altres ens pot obrir més 
portes, i de fet ho fa, però no és cap garantia de res. S’ha de demostrar prèviament la validesa 
com a persona i professional. I això comença a funcionar quan són els altres, sense que tu ho 
demanis, els que parlen bé de tu. La nostra gestió de xarxa ha de ser tant transparent i oberta 
que sense auto imposar-ho ens posicioni en la ment del nostre contacte quan calgui, i per tant, 
sigui ell directament el que es comuniqui amb nosaltres(Rosaura, 2008:20). 

Les relacions de network no són un instrument de venda directa de producte. La venda arriba 
però com a conseqüència. En una conversa d’establiment de contacte ha de predominar 
sempre l’escolta activa i la detecció de necessitats cap a l’altre (Rosaura,2008:22). 

 Una vegada sabem què és el que necessitem, cal tenir molt clar què significa per nosaltres un 
contacte i actuar en conseqüència. També és important decidir quin tipus de xarxa volem tenir. 
N’hi ha de tres tipus : a) petita, que té entre 50 i 100 contactes, b) mitjana, entre 100 i 500 
contactes, i c) gran, amb més de 500 contactes (reals). Totes les categories són per descomptat 
vàlides i a més és important que existeixi aquesta diferenciació. No es pota anar “a la caça del 
contacte” , s’ha de valorar també les possibilitats i recursos que es tenen per aconseguir-lo 
(Rosaura,2008:24). 

En definitiva, la base principal del Networking és construir relacions amb persones del teu 
entorn professional que vulguin fer negocis amb tu o que els puguis fer en un futur d’una 
forma o altre.És una eina que cada vegada va guanyant més pes en les empreses, sobre tot 
donant més valor a aquells professionals que compten amb una bona xarxa de contactes i 
saben moure’s per generar més negoci per les empreses per les que treballen (López: 
2008,14). 

x Elements clau per fer Networking 

Hi ha una sèrie de consells bàsics per fer Networking: gestionar bé tots els teus contactes 
existents, mostrar-se observador amb ells, transmetre sinceritat, cuidar la pròpia presentació, 
saber escoltar i deixar parlar als altres, utilitzar la xarxa per obtenir informació dels contactes 
als quals vols arribar i fer un seguiment d’aquests. Aquest és un dels aspectes clau del 
Networking, ja que aquí ens juguem tot el treball fet (López,2008:42). 
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x Com desenvolupem la relació amb els clients potencials en un esdeveniment 

El procés de desenvolupar relacions comença molt abans que entrem en contacte amb el client 
ja que mirem, recollim i processem informació i després jutgem. Quan l’assistent es troba en el 
seu esdeveniment es formarà unes opinions segons el que vegi. Aquest és el primer contacte 
per l’assistent i, per tant, és el que determina el ritme per les interaccions futures. La opinió 
que l’assistent formi del seu esdeveniment serà també la opinió que tindrà de la seva 
companyia en conjunt (Siskind,2007:210). Segons Siskind, en el seu llibre Marketing de 
eventos, comenta que: “La primera impressió d’un visitant es crea en un milisegon, però pot 
arribar a durar tota una vida en corregir-se”(p.210). 

A continuació, figuren una sèrie d’elements clau que s’haurà d’incorporar al comportament no 
verbal i a la manera de parlar en un esdeveniment. Aquests són: l’entusiasme, el contacte 
ocular amb els assistents, el somriure i l’observació, entre altres. Els assistents jutjaran 
favorablement si els ponents en un esdeveniment utilitzen una manera de parlar i un 
llenguatge no verbal similar al seu ja que llavors, tindran alguna cosa en comú (Siskind, 
2007:12). 

Els missatges són transmesos a través de les paraules, del llenguatge no verbal i de la manera 
de parlar. Encara que gran part de l’entrenament està centrat en saber escoltar les paraules, el 
personal de l’esdeveniment hauria de passar també molt de temps observant les pistes no 
verbals. És un procés que es sol realitzar inconscientment, però és molt important fer-lo per 
tenir un major control del resultat de la interacció (Siskind,2007:226). 

x Quan els clients potencials poden esdevenir clients reals 

Quan l’esdeveniment ha acabat, aleshores arriba el moment de veure si els objectius han estat 
assolits i es podran convertir els clients potencials en clients reals. 

Si els objectius de vendes eren reunir clients potencials o vendre productes, s’haurà d’esperar 
a veure quants assistents decideixen comprar després de l’esdeveniment. El Centre for 
Exhibiton Industry informa que el 57% dels assistents prendran una decisió de comprar en 12 
mesos. Sempre ens haurem d’assegurar que els missatges que es van entregar a 
l’esdeveniment van ser rebuts i compresos per la gent adequada (Siskind,2007:231). 

Els estudis confirmen que el nombre de clients potencials en els esdeveniments, fires i 
exposicions comercials és superior al que s’obté amb altres eines de màrqueting per 4 
raons(Siskind,2007:232): 

- Perquè són consumidors que estan interessats en la marca 
- Estan més receptius 
- Perquè probablement estan al dia de les accions de la competència 
- Perquè estan disposats a comprar 

 

Llavors no entenem perquè molts clients potencials d’un esdeveniment acaben sense realitzar 
cap compra. Doncs, aquí podem trobar una possible resposta. Els estudis demostren que quasi 
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bé el 80% dels clients potencials d’una exposició no és tractat adequadament. El 43% dels 
possibles compradors rep la informació després després d’haver pres la decisió de comprar a 
un altre venedor, mentre que el 18% no arriba a rebre-la mai. Les tres raons principals 
d’aquesta parodia empresarial són els clients potencials de baixa qualitat, la falta de recursos 
per realitzar el seguiment post-esdeveniment i el fet que no hi hagi ningú responsable de 
realitzar aquest seguiment (Siskind,2007:233). 

Per evitar tot això, s’hauria d’organitzar els clients potencials en tres o quatre categories de 
seguiment com ara: les necessitats immediates, el potencial a llarg termini, l’absència de 
necessitat ,etc. També és molt important de decidir qui és el responsable d’aquest seguiment i 
com es controla (Siskind,2007:234). 

És evident que un cop creat el contacte amb el client, aquest s’ha de mantenir regularment. 
Algunes companyies consideren que els programes de gestió de contactes que es venen són 
útils per aquesta finalitat. En canvi, les necessitats d’altres companyies van més enllà de les 
capacitats d’aquests programes i busquen un grau major de sofisticació i personalització. El 
programa de gestió de contactes que s’esculli dependrà, evidentment, de la mida de la seva 
llista de contactes, del nombre de transaccions i del pressupost (Siskind,2007:39). 

Hem de tenir clar però, que el sistema de gestió de contactes incrementa la productivitat i 
l’eficiència i concedeix als venedors accés instantani a la informació que necessiten per 
mantenir les relacions amb els seus clients que han sorgit d’un esdeveniment determinat, però 
no substitueix el procés de mantenir els contactes cara a cara. 

 “Sense aquest pas crucial de convertir els clients potencials en clients, mai sabrem si un 
esdeveniment ha estat rentable”(Siskind,2007:47). 
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RECORDEM LA PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ 
 

Tenint en compte que l’objectiu central del meu treball és coneixer per què es continua 
invertint en la realització d’esdeveniments i congressos presencials en l’actualitat, podem 
afirmar una sèrie de trets una vegada abordat el marc teòric en qüestió. 

Pel que fa a la comunicació interpersonal, com a mètode de comunicació present en els 
esdeveniments i congressos hem conegut que el llenguatge no verbal és realment important 
en aquest tipus de comunicació ja que les primeres impressions que tenim respecte un 
missatge venen donades per aquest. També hem conegut que l’efiàcia comunicativa de la 
comunicació interpersonal és una responsabilitat que es comparteix tant per part de l’emissor 
com per part del receptor de la comunicació, tot i que la major part del pes recaigui en 
l’emissor. La comunicació interpersonal s’entén com l’única forma capaç de tancar un procés 
de comunicació en estat pur d’interacció. Per tant, ens hem endinsat en el primer dels 
objectius que ens marcàvem a l’inici d’aquest treball, en relació a la comunicació interpersonal 
amb la seva efectivitat comunicativa. En la investigació, coneixerem la perspectiva dels 
entrevistats envers aquesta forma de comunicació ja que és d’alta importància en el sector per 
el qual treballen. 

Pel que fa al coneixement sobre el rol dels esdeveniments com a eines de comunicació 
empresarial sabem segons la informació proporcionada en el marc teòric que els 
esdeveniments són eines que contenen la forma interpersonal de comunicació i que aquesta 
és molt eficaç a l’hora de comunicar certs tipus de missatges. També sabem que els 
esdeveniments són grans generadors d’experiències en directe que contenen un caràcter 
motivacional de manera que poden aconseguir un procés d’alta implicació per part del públic. 
Els tipus d’esdeveniments que més es realitzen són les convencions de ventes i els road shows, 
seguit dels esdeveniments de formació. Si ara parlem d’eficàcia a nivells de retorn d’inversió, la 
majoria d’esdeveniments s’avaluen en el nivell de satisfacció, aprenentatge i aplicació de la 
piràmide ROI i es valoren fent estudis a priori i a posteriori als assistents d’un esdeveniment 
per conèixer-ne la imatge de marca abans i després. 

Els esdeveniments són un abans, un aquí i ara i un i després en comunicació per tal que 
l’impacte sigui major, de manera que s’aposta molt per la comunicació abans i després de 
l’esdeveniment. Si parlem de tendències, al capdavant de tot se situen les apps creades per 
esdeveniments i les xarxes socials com a grans generadores d’esdeveniments. També 
destaquem l’alt interès en esdeveniments virtuals i híbrids tot i que encara se’n realitzin molt 
pocs. Aquesta, és la teoria, tot seguit veurem què ens diuen principalment, els professionals 
d’esdeveniments i congressos sobre tots aquests aspectes comentats i les tendències actuals. 
També obtindrem la perspectiva d’un parell d’empreses que inverteixen en esdeveniments, 
per tal de tenir una visió encara més propera i ajustada de la realitat i així, esbossar les 
primeres línies de futur en aquest camp. 

Els punt més rellevant que podem treure de la investigació sobre el Networking professional és 
el fet que és necessari ja que la relació que es pot establir en el marc personal serà més 
fructífera que la que pugui existir en el pla virtual. El Networking tracta de relacions de 
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confiança de caràcter bidireccional en què no es poden fer els contactes per obtenir un 
benefici únic i personal. No és un instrument de venda directa, la venda arriba però com a 
conseqüència de la relació. Per tant, el Networking és una  manera molt interessant de crear i 
gestionar contactes, segons prova la teoria. Ara, és moment d’obtenir la visió de la seva 
aplicació en el camps dels esdeveniments i els congressos. 

Finalment, l’últim dels objectius que volíem assolir en un inici consistia en descobrir els reptes 
de futur que tenen les organitzacions que planifiquen esdeveniments i congressos, de manera 
que serà possible conèixer-ho en les entrevistes en profunditat. 

A continuació, m’agradaria esbossar un model per mostrar la connexió dels elements 
treballats. Aquests, es connecten entre ells i cadascun d’ells, amb l’element central: l’eficàcia 
comunicativa. Destaquem principalment els esdeveniments ja que són el nucli d’estudi 
d’aquest treball però alhora tenim en compte la comunicació interpersonal com a eina de 
comunicació fonamental en aquests i el Networking professional per tal d’establir relacions i 
vincles entre les persones que es troben presents en els esdeveniments i congressos. L’eficàcia 
comunicativa la situem com a terme central ja que és aquesta la que ens determinarà el nivell 
de rellevància dels esdeveniments presencials com a eines de comunicació de les empreses i el 
perquè de la seva continuïtat en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Model d’interconnexió dels elements treballats. Elaboració pròpia.  
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METODOLOGIA 
 

Per tal d’elaborar la part empírica d’aquest treball de recerca es realitzarà una entrevista a una 
experta en comunicació de les organitzacions, per tenir una visió més propera sobre quines 
són les formes òptimes de comunicació de les empreses amb els seus públics, respecte les 
monografies i articles consultats en el marc teòric. 

Cal dir però que el nucli de la meva investigació es centra a realitzar entrevistes en profunditat 
a diferents agències d’organització d’esdeveniments i organitzadors professionals de 
congressos, per tal que ens donin la seva perspectiva envers al sector dels esdeveniments en 
relació als objectes d’estudi.  

Finalment, es realitzaran també entrevistes a responsables de comunicació d’empreses que 
aposten per els esdeveniments, les fires i les exposicions com a eina de comunicació per a 
representar la seva marca. 

Pel que fa a la tipologia d’entrevistes que es duran a terme, en els tres casos que hem 
comentat anteriorment, aquestes seran entrevistes en profunditat semi-estructurades, és a 
dir, estaran compostes per un guió de preguntes però que serà flexible segons el curs de la 
entrevista. S’escull la semi-estructurada ja que ens permetrà força comparació entre les 
entrevistes que es duguin a terme. 

La major part d’entrevistes que es realitzaran seran a nivell presencial, doncs, la comunicació 
cara a cara permetrà incloure una sèrie d’aspectes que no es poden cobrir a nivell online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42  

 

INVESTIGACIÓ 

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ 
Com veurem a continuació, per aquesta investigació hem contactat amb la professora Anna Ullod, de la facultat de ciències de comunicació de la UAB, amb 
diferents agències d’organització d’esdeveniments i organitzadors professionals de congressos així com empreses que inverteixen en esdeveniments per a la 
seva comunicació amb els públics. 

L’Anna Ullod, experta en comunicació de les organitzacions, ens farà una introducció a la investigació central que consisteix en les entrevistes en profunditat 
a agències, OPC’s i empreses i ens parlarà de com ha evolucionat la comunicació amb les empreses, què és el més demana el client actualment i ens 
aportarà unes pinzellades sobre l’eficàcia de la comunicació interpersonal com a mètode de comunicació i dels esdeveniments com a generadors 
d’experiències i la seva efectivitat. Podem veure la entrevista realitzada a l’annex 1. 

Seguidament donarem pas a la investigació d’agències d’organització d’esdeveniments i OPC’s. Els factors que investigarem de cadascuna d’elles són 
exactament els mateixos però les divideixo en dos àmbits diferents ja que els serveis que ofereixen són molt diferents. Per una banda les agències 
d’organització d’esdeveniments donen serveis a empreses i solen organitzar esdeveniments corporatius d’aquestes, per la seva banda les OPC’s són 
principalment organitzadores de congressos mèdics i tecnològics d’unes dimensions bastant més grans i donen serveis a organitzacions i equips mèdics 
principalment. Les entrevistes realitzades a les agències es poden veure a l’annex 2 i les entrevistes realitzades a les OPC’s es poden veure a l’annex 3. 

El fet d’aconseguir aquestes entrevistes ha estat un procés complicat ja que han estat quasi bé totes presencials i ha sigut difícil tenir un lloc en l’agenda de 
tots els directius i managers que he entrevistat. Per tant, els resultats que comentaré seran sobre 10 agències d’organització d’esdeveniments i 3 OPC’s, 
doncs, són les entrevistes que he pogut realitzar tot i haver contactat inicialment amb 18 agències. 

També he volgut entrevistar a dues empreses que aposten per la participació en esdeveniments com a eines de comunicació, per tenir la visió d’organització 
que aposta per aquest tipus de comunicació. Són empreses de sectors molt diferents però que ambdós casos participen en fires, es tracta d’una empresa 
d’impressió gràfica digital, Exaprint i una multinacional del cava, Freixenet. Tot i haver contactat també amb Seat, Mango i Nestlé, ja que són sectors que 
aposten molt per esdeveniments (automoció, gran consum i alimentació) no m’ha estat possible realitzar les entrevistes. Les entrevistes realitzades a 
Exaprint i Freixenet, les podem veure a l’annex 4. 
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ANÀLISI DE L’ENTREVISTA AMB L’ANNA ULLOD 
L’Anna Ullod ens comenta que la comunicació de les empreses ha anat evolucionant en funció de les exigències que va presentant el client i és que es tracta d’un client 
precisament exigent que vol treballar els seus objectius a curt-mig termini. Un client preocupat pels seus públics i que controla molt el ROI. Avui en dia per establir una 
relació de confiança amb el client es necessita saber treballar bé, ser efectius i coherents amb els seus objectius. 

Hi ha hagut un canvi d’hàbits en el que predomina la comunicació interactiva i l’entreteniment. Actualment es continua en transformació en la que hi ha una convivència de 
l’online amb l’offline. L’offline es necessita encara que estiguem en el boom de lo digital. No estem en l’equilibri però anem cap a ell, aquestes són les futures previsions.  

En aquests moments no s’està parlant de publicitat tradicional sinó de altres formes alternatives que venen acompanyades de canvis tecnològics i sobretot de canvis que 
s’estan produint en el consumidor. Actualment, la publicitat que està funcionant millor és aquella que es presenta sota el format de màrqueting de continguts que permet 
molta creativitat i si aquesta publicitat permet interactuar molt millor. Però si ja no parlem de mètodes i parlem d’eficàcia és relativa ja que tot depèn dels objectius que 
s’hagin plantejat prèviament. 

Si ara parlem d’eficàcia de la comunicació interpersonal, l’Anna Ullod ens comenta que sens dubte és el mètode més directe i en el que existeix la possibilitat d’interacció 
immediata per solucionar qualsevol dubte, problema ja que et pots recolzar en la comunicació no verbal. Segons l’Anna, la comunicació interpersonal és  la forma de 
comunicació més persuasiva per les possibilitats intrínseques que ofereix i presenta un valor comunicatiu molt important tant per l’emissor com el receptor que és la 
immediatesa. 

Entre el màrqueting experiencial i les comunicacions de màrqueting integrades opta per la comunicació 360 ja és absolutament necessària que totes les accions 
comunicatives d’una marca estiguin en coherència a un únic concepte.  

Les empreses continuen apostant per aquests últims perquè ofereixen experiències de marca que arriben molt bé al públic objectiu i aquestes experiències permeten 
interacció. Estàs oferint un bon moment de la teva marca al teu target. 

Amb esdeveniments es podrien resoldre diversos objectius de comunicació, com ara: a nivell intern es pot generar sentiment de corporativisme i cohesió interna, es pot 
donar formació als treballadors, prescriptors, motivar al teu equip de vendes, augmentar la notorietat entre els teus públics, millorar la reputació de l’empresa, entre altres. 

I si finalment parlem de l’efectivitat en esdeveniments, segons l’Anna Ullod, l’efectivitat sorgeix quan l’impacte en directe ha estat ben percebut per el P.O.Es pot calcular 
l’assistència, si ha quedat satisfeta, fer un control de seguiment en el temps per estudiar si ha generat nous comportaments, si recorda i perquè  l’esdeveniment, també es 
pot saber si l’esdeveniment ha generat publicity. El càlcul del retorn d’inversió no té perquè ser més complicat que en publicitat. 
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TAULES COMPARATIVES 
 

A continuació mostraré les taules comparatives entre agències, OPC’s i les dues empreses.  

Pel que fa a les agències i OPC’s com a agents que proporcionen el servei de organitzadors d’esdeveniments i congressos,els factors que analitzem 
consisteixen en la visió que tenen sobre el rol de la comunicació i relació interpersonal amb el client, el treball de Networking que es realitza en 
esdeveniments i congressos, la situació actual de la comunicació en esdeveniments, a nivell d’eficàcia comunicativa, tendències i formats de comunicació, 
retorn d’inversió, els reptes que tenen com a agències i OPC’s i la estimació de la futura inversió en el sector, d’entre altres. 

Les persones que s’entrevistaran són directius o managers de les següents agències: Intermèdia, Grupo Exclusive, Ogilvy P.R., Dicom, Eventive, Eventos 
Barcelona, Torrents & Friends, Equipo Singular i Eventisimo. Pel que fa a les OPC’s, s’entrevista: Reunions i Ciència, Grupo Pacífico i Bocemtium 

Pel que fa a les empreses, els factors que s’analitzen són molt similars als anteriors, però ara tenint en compte la visió d’organització que inverteix en aquest 
tipus de comunicació. Així doncs, analitzem: quina creuen que és la forma òptima per comunicar-se amb el públic objectiu, conèixer si la crisi ha incidit en la 
inversió que destinen en esdeveniments, com és la comunicació amb el P.O. abans, durant i després de l’esdeveniment, quina ha estat la incorporació de 
nous formats de comunicació en esdeveniments, saber si s’ha realitzat la consecució d’objectius participant en esdeveniments, si calculen el retorn 
d’inversió i si hi ha previsió a curt termini de continuar invertint en esdeveniments.Les persones que s’entrevistaran, en el cas de Exaprint, parlarem amb la 
directora comercial i en el cas de Freixenet amb l’encarregada del departament de Relacions Públiques. 
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AGÈNCIES INTERMÈDIA GRUPO EXCLUSIVE OGILVY P.R. DICOM EVENTIVE 

COMUNICACIÓ 
INTERPERSONAL 

     

 
Eficàcia de la 
comunicació 
interpersonal 

 
És una forma de 

comunicació d’un 
altíssim valor 

qualitatiu però 
també és força 

cara. 
 

 
És la més eficaç tot i que 
no permeti arribar a un 
nombre de públic molt 
gran. Ideal combinació 

amb comunicació 
digital. 

 
És la comunicació del dia 
a dia i sense cap dubte, 

“la que ens permet 
comunicar-nos més 

eficaçment”. 

 
“La relació interpersonal 
es troba en la cúspide de 

la piràmide. 
Comuniquem sensacions 
que de vegades només es 

poden mostrar amb el 
cara a cara”. 

 
 
 

“Els clients sempre surten 
contents d’un face to face”. 

 
 

Relació 
Interpersonal 
amb el client 

 
Casi sempre 

presencial. El client 
vol que el vagis a 

veure. 
Tenen clients 

fidelitzats. 

 
“Per entendre’ns 100% 

fem reunions 
presencials ja que 

algunes vegades, el 
brief online potser no 

s’ajusta al que realment 
volen”.Tenen clients 

fidelitzats. 
 

 
Combinació de reunions 

presencials, call 
conferences i 

videoconferències. 

 
“Ens entenem millor amb 
els clients amb el cara a 

cara i és la millor manera 
de demostrar el nostre 

talent”. Existeix la relació 
de confiança però no la 

fidelitat. 

 
El seu client és internacional 
per això dominen les calls o 
videoconferències. El client 
s’encarrega que s’entengui 

molt bé la seva política i estil 
de comunicació. 

 
ESDEVENIMENTS 

     

 
 

El client actual 

 
Exigent i insegur. 

Vol propostes molt 
a mida i 

innovadores. 
Funcionen també 
com a consultoria. 

 

 
Exigent i no sempre 
respecta els timings. 

 
Exigent, actiu, molt 

format professionalment 
i atent a les novetats del 

mercat. 
Funcionen també com a 

consultoria. 

 
És un client exigent, 

preocupat, llest i 
“infidel”. 

Funcionen també com a 
consultoria. 

 
Exigent, vol sorprendre amb 

coses innovadores. 

Taula 1. Comparativa agències d’organització d’esdeveniments 
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AGÈNCIES INTERMÈDIA GRUPO EXCLUSIVE OGILVY P.R. DICOM EVENTIVE S.L 
 
 

Mk experiencial 
vs Mk Integrat 

 
Els dos tipus són bons si 
sempre hi ha una bona 

estratègia mare al 
capdavant. 

 
Opten per les 

comunicacions de 
màrqueting 
integrades. 

 
El màrqueting experiencial 
com les comunicacions de 

màrqueting integrades 
poden ajudar a captar, 

fidelitzar i incrementar el 
valor de vida d’un client. 

 
Ambdues coses són 

importants. 
”El màrqueting 

experiencial és una dent 
més de la gran roda de 
les comunicacions de 

màrqueting integrades”. 
 

 
Els assistents d’un 

esdeveniment volen viure 
noves experiències. La 

tecnologia no pot 
substituir mai 

l’experiència de 
l’esdeveniment on site. 

 
 
 

Eficàcia 
comunicativa 

dels 
esdeveniments 

 
“Amb esdeveniments 

intentem minimitzar la 
influència dels factors 

externs per tant, 
l’eficàcia comunicativa 
pot ser molt alta tenint 

en compte que 
treballem el directe i el 
P.O és molt específic” 

 
Causen un impacte 

directe amb el target 
al qual es dirigeixen 

a diferència de la 
publicitat 

convencional. 

 
En el mercat, cada dia es 
celebren esdeveniments, 
són necessaris i per tant 

eficaços ja que fan que ens 
comuniquem 

presencialment i oferim 
experiències noves i 

diferents al nostre P.O. 

 
Els esdeveniments són 

els que generen 
experiència i ajuden a 

poder presenciar el 
producte d'una forma 

tangible. 

 
Els esdeveniments 
superen el 50% de 

l’impacte d’un anunci a la 
Tv o la ràdio. 

 
 

Incorporació de 
nous formats de 

comunicació 
 

 
Apps per comunicar-se 
amb el client. Fer ús de 
la realitat virtual en cas 

que una persona no 
pugui estar present en 

l’esdeveniment. 
 

 
Conferències en 

streaming, realitats 
augmentades i 

efectes sensorials. 

 
“Actualment en l’era digital 
i les RRSS, tenim experts en 
comunicació  360º Digital 

Influence”. 

 
Utilitzen formats 

multimèdia, formats 
interactius, digitals i 

xarxes socials. 

 
Les xarxes socials i 

softwares per la 
organització interna de 

l’empresa.   

Taula 1. Comparativa agències d’organització d’esdeveniments 
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AGÈNCIES INTERMÈDIA GRUPO EXCLUSIVE OGILVY P.R. DICOM EVENTIVE 
 
 

Impacte de la crisi 
econòmica en el 

sector 

 
S’ha tendit a invertir 
menys però el sector 
dels esdeveniments 

sempre tindrà un 
mercat. “Actualment 

ens estem 
remuntant”. 

 
Impacte fort. Comença 

a créixer de nou, 
sobretot a Barcelona. 
Molta dependència 
segons l’estació de 

l’any: abans de nadal, 
primavera i estiu, se’n 

realitzen molts +. 

 
Han tingut una època 

baixa a causa de la crisi. 
“Si l’economia avança, 

nosaltres també”. 

 
La inversió ha baixat a causa 

de l'impacte de la crisi 
econòmica. Ara el sector està 

més animat encara que a 
nivell pressupostari està 

estable. 

 
A causa de la crisi, 

aposten per 
esdeveniments més 

petits a nivell 
d’assistència i més 

personalitzats. 
Actualment la tendència 

va en augment cap a 
aquest sector. 

 
Sectors que més 

inverteixen 

 
El sector públic i el del 

gran consum. 

 
El sector de 

l’alimentació i el sector 
mèdic. 

 
Tecnologia, laboratoris i 

moda. 

 
El sector de l'automoció, la 

indústria de l'alcohol, marques 
de roba, d'esport i tecnologia. 

 
El sector de la tecnologia. 

 
 

Tipologia 
d’esdeveniments 

+ P.O 

 
La majoria són 
presentacions, 

aniversaris d’empresa, 
inauguracions. El 

públic que assisteix 
són els stakeholders 

de la Org. 

 
Proveïm hostesses, 

actors, models, etc. per 
diferents 

esdeveniments a nivell 
nacional. El públic que 

assisteix sol ser bastant 
obert. 

 
Presentacions de 

producte a mitjans i 
bloggers, festes amb 

influencers per donar a 
conèixer un tipus de 

producte, comunicació 
interna en empreses, 

convencions, etc. 

 
Experts sobretot en 

convencions, presentacions de 
producte, stands per a fires, 

etc. El públic és general o 
segmentat depenent del 

client.. 

 
Esdeveniments 

corporatius ja que es 
dediquen a donar serveis 
a empreses B2B. El públic 
solen ser els stakeholders 

de la organització. 

 
Pre i post 

Comunicació 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notes de premsa (pre 
i post), apps per grans 
esdeveniments. Post: 
transmetre vídeos i 
imatges a través de 

xarxes socials. 

 
Pre comunicació: 

campanyes digitals, 
repartiment de flyers. 

 
Post comunicació: 

valorar amb el client 
com han funcionat com 

a proveïdors. 

 
 

Utilitzen eines digitals: 
pàgines web i RRSS 
majoritàriament. 

 
Pre i post: mailing i RRSS. 
Preferència per al correu 

convencional però per estalvi i 
sostenibilitat és millor la 

comunicació digital. Així es 
destina el pressupost en altres 

parts més interessants de 
l’esdeveniment. 

 
Pre: xarxes socials i 

accions de 
Streetmarketing. 

 
Post: Mostra d’imatges I 

audiovisuals dels 
esdeveniments en les 

publicacions com a 
agència. 
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AGÈNCIES INTERMÈDIA GRUPO EXCLUSIVE OGILVY P.R. DICOM EVENTIVE 

 
 

Esdeveniments 
virtuals/híbrids 

 
És positiu a nivell 

d’informació. “No és 
comparable a les 

sensacions transmeses 
en un esdeveniment 

presencial”. 
 

 
Es poden 

complementar i 
adaptar als 

esdeveniments 
presencials però mai 
substituir-se, són una 

eina més. 

 
“Són esdeveniments i  

nosaltres som professionals 
en esdeveniments. No els 
considerem com a rivals”. 

 
Es pot complementar la 

realitat física amb la 
virtual però mai 

substituir-la. 

 
La tecnologia no pot 

substituir a 
l’experiència viscuda on 

site. Els assistents no 
els hi val tenir una 
pantalla davant i 

observar. 
 

Reptes agències 
 

Aposten pel Brand 
Journalism. 

 
Aposten per les fires i 

els congressos mèdics i 
tecnològics. També 

aconseguir més 
notorietat i clients 

nous. 
 

 
Seguir creixent. 

 
Continuar treballant 

amb els mateixos 
professionals de Dicom i 

seguir creixent. 

 
Augmentar la xifra de 

negoci. 

NETWORKING 
professional 

     

 
Networking 

agència  amb 
professionals 

 

 
Tres tipus de meetings 

presencials/ mes. 

 
No es desenvolupa com 

a tal. 

 
 
- 

 
No es desenvolupa com 

a tal. 

Fires, accions 
comercials, accions de 

RP i comunicació 
dirigides a clients i 

proveïdors. 

 
Networking a 

l’esdeveniment 
 
 

 

 
Manteniment de 

relacions ja que hi són 
presents els 

stakeholders de la 
organització. 

 
No es desenvolupa. 

 
Tot i que no se’n parla 
directament, és molt 
possible que es creï 

Networking entre els 
assistents els 

esdeveniments que 
s’organitzen a Ogilvy PR. 

 
Quan es reuneixen 
professionals d’un 

mateix sector en un 
esdeveniment, resulta 
ser el lloc idoni per fer 

Networking. 
 

 
Es mantenen les 

relacions ja que hi són 
presents els 

stakeholders de la 
organització. 
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AGÈNCIES EVENTOS 
BARCELONA 

TORRENTS 
& FRIENDS 

UNIT  
ELEMENTS 

EQUIPO 
SINGULAR 

EVENTISIMO 
 

   COMUNICACIÓ 
INTERPERSONAL 

     

 
Eficàcia 

Comunicativa en la 
comunicació 
interpersonal 

 
“És la forma tradicional 
de comunicar, la millor 

per el tracte amb el 
client i amb la que més 
confiança es transmet” 

 

 
La comunicació cara a 
cara és sens dubte la més 
eficaç.  Però si el públic 
és molt  gran o està molt 
dispers geogràficament, 
el cost no és assumible. 

 

 
Es confia 

completament en 
l’eficàcia d’aquest 

tipus de comunicació 
ja que és la que té lloc 

en esdeveniments. 

 
És eficaç així com 
altres formes de 

comunicació. 
Sempre s’ha de triar 

el tipus de 
comunicació més 

adequada al client. 

 
Defensen molt la comunicació 
interpersonal i experiencial ja 

que són els components 
principals dels 

esdeveniments. 

 
Relació 

Interpersonal amb 
el client 

 
Amb els clients 

nacionals sempre 
intenten fer meetings 
per tal d’entendre’s 

millor. Amb els 
internacionals sol ser 

contacte online. 

 
Sobretot cara a cara. El 
client no en sap massa 

d’esdeveniments. “El que 
et pot transmetre amb la 

comunicació no verbal 
només es pot captar en 

el directe”. 
 

 
Constantment en 
contacte durant la 

organització de 
l’esdeveniment. 

Preferència per les 
reunions presencials.  

 
Reunions 

presencials i calls 
per assegurar-se 

que estan complint 
bé el briefing. 

 
Abans de l’esdeveniment es 
tenen entre 5 i 7 reunions 

presencials. Diàriament calls i 
videoconferències amb molts 

participants per cada part. 
 
 

 
ESDEVENIMENTS 

     

 
 
 

El client actual 

 
 

N’hi ha que tenen els 
objectius molt clars, 

d’altres que venen més 
insegurs. 

 
El client és insegur, 

inquiet, amb objectius 
clars sobre el que vol 

però sense entendre-hi 
massa d’esdeveniments. 

Necessita informació 
diària sobre el procés de 

planificació. 
 

 
 
 

Té unes idees i uns 
objectius molt clars. 

 
 

És un client exigent i 
que mira molt els 

pressupostos. 

 
Clients que exigeixen molta 

innovació en tot el que 
respecta tecnologia i mitjans 

audiovisuals. Busca 
immediatesa: planificació dels 

esdeveniments amb menys 
temps que abans de la crisi 

econòmica. 
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AGÈNCIES 

EVENTOS 
BARCELONA 

TORRENTS 
 & FRIENDS 

UNIT  
ELEMENTS 

EQUIPO  
SINGULAR 

 
EVENTISIMO 

 
Mk experiencial vs 

Mk Integrat 

 
 

No et sabria dir. 

 
Tot són diferents eines i 
s’han de saber utilitzar 
segons el P.O al qual es 
dirigeix la comunicació. 

 
 

No se’n parla. 

 
Cada client és un cas 

diferent i necessita una 
comunicació àdhuc. 

 
Tot i defensar molt el 

marketing experiencial 
aposten pel fet que les 
accions de màrqueting 

integrades ho són tot per 
una bona comunicació. 

 
 

Eficàcia 
comunicativa 

 
Són una forma única, 

personalitzada i creativa 
de comunicar, per tant 
conté uns valors que 
intrínsecament la fan 

eficaç 

 
“El factor humà és 
rellevant i en molts 

esdeveniments 
s’aconsegueix expressar”. 

Per exemple, en les 
convencions de ventes es 
motiva als treballadors, 
se’ls fa sentir part de la 

companyia i això 
s’aconsegueix amb el cara 

a cara. 

 
L’impacte en el 
target és més 

qualitatiu que en 
publicitat 

convencional ja que 
dirigeixes tota 

l’atenció a ell i d’una 
forma especial. 

 
En l’entrevista 

realitzada no es parla 
directament d’eficàcia 

comunicativa dels 
esdeveniments però si 
el fet que són eines de 

comunicació que 
faciliten la interacció i 

són una generació 
d’experiència a 

l’usuari. 

 
 

“Traspassem els formats 
de la publicitat per 

convertir accions on 
s’experimenten emocions 
i vivències entre el P.O”. 

 
Incorporació de 
nous formats de 

comunicació 

 
Formats audiovisuals, 
interactius i realitats 

augmentades. 

 
Treballen amb eines de 

comunicació digital i 
subcontracten apps 

dissenyades àdhuc per 
alguns esdeveniments. 

 
Formats digitals i 
interactius que 

reforcin la 
comunicació de 
l’esdeveniment. 

 
Noves aplicacions o 

programes digitals que  
faciliten la 

comunicació 
ràpidament 

 
Realitat augmentada, 
realitat virtual, vídeo 

mapping, animació 3D per 
ordenador, són alguns 

exemples de la tecnologia 
que utilitzen. 
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AGÈNCIES 

EVENTOS 
BARCELONA 

TORRENTS  
& FRIENDS 

UNIT  
ELEMENTS 

EQUIPO 
SINGULAR 

 
EVENTISIMO 

 
 
 
 

Impacte de la crisi 
econòmica en el 

sector 

 
 

S’ha patit una crisi forta 
però ara s’està 

remuntant. “Els clients 
tenen pressupostos més 

reduïts però confien 
amb nosaltres més 

d’una vegada”. 
El factor estacional és 
important: primavera i 
estiu hi ha molts més 

esdeveniments. 

 
 
 

A causa de la crisi les 
inversions dels clients han 

anat a la baixa i per 
conseqüència els 

esdeveniments que es 
realitzen són de 

dimensions més petites. 

 
 

La crisi s’ha notat ja 
que alguns clients 

que estaven 
acostumats a fer dos 

o tres 
esdeveniments a 

l’any ara en fan un o 
dos o fins i tot s’ho 
pensen. El sector 

està en moments de 
remuntada. 

 
 
 

La crisi va fer que els 
clients ajustessin 

pressupostos però ara 
el sector torna a estar 
en creixement. “Hi ha 
marques per les quals 
és imprescindible un 

esdeveniment”. 

 
La crisi econòmica ha fet 

que s’eliminessin els 
pseudo-professionals que 
hi havia en el mercat. Els 

pressupostos ara són mes 
ajustats i el ROI es té més 
en compte. Hi ha clients 
que han deixat d’invertir 
quantitats enormes però 

d’altres que han començat 
a considerar els 

esdeveniments en la seva 
estratègia comunicativa. 

 
 

Sectors que més 
inverteixen 

 
El mèdic, el tecnològic i 

l’industrial. 

 
Gran consum i automoció. 

 
Alimentació i 

industria 
farmacèutica. 

 
Gran consum, 

marques de bellesa i 
marques de lifestlyle. 

 
El sector del gran consum, 

sobretot les marques 
d’automòbils i tecnologia. 

També el sector de 
l’alimentació. 
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AGÈNCIA 

EVENTOS  
BARCELONA 

TORRENTS 
& FRIENDS 

UNIT 
ELEMENTS 

EQUIPO 
SINGULAR 

 
EVENTISIMO 

 
 
 
 
 

Tipologia 
d’esdeveniments + 

P.O 

 
 

Activitats de 
teambulding per 

empreses, espectacles i 
viatges d’incentius. 
P.O de mitjana edat 

amb un nivell adquisitiu 
mitjà-alt, professionals 

sector mèdic, 
tecnològic, I+D. 

 
Sobretot esdeveniments 
interns, presentacions de 
producte, convencions de 

ventes, reunions de 
directius amb els 
stakeholders de 

l’empresa. 
 

També rodes de premsa 
amb periodistes i actes de 

formació amb un P.O 
professional. 

 
 

 
Esdeveniments 

corporatius interns. 
Per exemple, 

presentacions de 
producte al públic 

intern d’una 
empresa i 

organització 
d’activitats de RSC. 

 
Convencions de 

ventes, presentacions 
de producte, obertures 

de botigues, 
showrooms i 
conferències. 

 
Business to Internal: 

convencions, reunions de 
força de ventes, viatges 
d’incentius, sopars de 

gala.  
Altres: Street marketing, 

entrega de premis, 
presentació de productes, 
roadshows comercials.. En 

aquest cas el P.O és 
general excepte en les 

presentacions de mitjans. 

 
 
 

Pre i post 
Comunicació 

 
No es gestiona la pre i 

post comunicació 
d’esdeveniments dels 
clients. En la pròpia 
pàgina web i xarxes 

socials de l’agència es 
publica contingut sobre 
el que s’està realitzant. 

 
La pre i post comunicació 

digital: mails o webs 
àdhuc per 

l’esdeveniment. 
També es reparteixen 

invitacions convencionals 
ja que són més notòries i 
fan sentir al públic d’una 

forma més especial. 
 

 
Els clients 

comuniquen a 
través de les seves 

pàgines web i xarxes 
socials, si s’escau. 
L’agència només 

porta la organització 
del seu 

esdeveniment. 

 
 
 

Pre i post: RRSS o 
invitacions digitals. 

 
Pre: Apps que avancen 
informació, teasers del 

futur esdeveniment, webs 
o mailings.  

 
Post: revista post 

esdeveniment, webs post 
esdeveniment o galeries 

de fotos. 
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AGÈNCIES 

EVENTOS  
BARCELONA 

TORRENTS 
& FRIENDS 

UNIT 
ELEMENTS 

EQUIPO 
SINGULAR 

 
EVENTISIMO 

 
 
 

Interacció en els 
esdeveniments 

 
 

Els actors de les 
performance que 

organitzen,  interactuen 
amb el públic sempre 
que poden de manera 

que queda sorprès i se’l 
motiva a que participi. 

 

 
 

“En els esdeveniments es 
busca que els assistents 
reaccionin, interactuïn, 

expressin la seva opinió. 
Es imprescindible si es vol 

assegurar una 
comunicació eficaç”. 

 

 
 

Es treballa la 
interacció entre els 

assistents en tots els 
seus esdeveniments: 

activitats de 
teambuilding, 

reunions on es creen 
sinèrgies entre 

ponents i públic. 
 

 
 
 

“Perquè un 
esdeveniment es 
dugui a terme és 

necessari que tingui 
un públic que hi 

participi”. 

 
 

Tots els esdeveniments 
neixen d’un missatge i una 
voluntat de comunicar-lo 
en forma d’acció que és 
l’esdeveniment, l’acte 

perfecte per la interacció 
dels assistents. 

 
 

Tendències en 
esdeveniments 

 
Les  performances que 
combinen tecnologia i 

creativitat. 

 
Continguts, so, llum 
,gastronomia tot ha 

d’anar en consonància 
amb un missatge que 

mobilitzi al públic. 

 
Pioners en RSC i 

aposten per aquest 
camí. Volen donar a 
conèixer les accions 

als públics perquè en 
percebin una imatge 

positiva. 
 

 
 
 

El càtering i la 
convocatòria 

 
 

Tecnologia, xarxes socials, 
experiències i emocions. 
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AGÈNCIES 

EVENTOS 
BARCELONA 

TORRENTS 
& FRIENDS 

UNIT 
ELEMENTS 

EQUIPO 
SINGULAR 

 
EVENTISIMO 

 
 
 
 
 
 

ROI en esdeveniments 

 
 
 
 
 

Els clients no busquen 
retorn d’inversió. 

Busquen que es creï un 
bon ambient entre els 

treballadors de 
l’empresa. 

 
No es pot tenir una 

conversió directe ja que 
hi ha molts factors que 

influencien alhora. 
Només es poden fer 

estudis quantitatius si es 
tracta de venta directa de 

producte. D’això 
s’encarrega el client. 

 
Actualment es parla més 

del ROO: Retorn on 
Objectives. 

 
 
 
 

Es fan enquestes de 
satisfacció el mateix 

dia de 
l’esdeveniment i 

s’analitza la 
repercussió 

immediata. El 
seguiment el porta el 

client. 

 
 
 
 
 
 

Amb la convocatòria i 
la repercussió. 

 
 
 

Quan el client ho sol·licita 
es fa un estudi en 

profunditat. Si no ho 
sol·licita, es fa una mesura 
en quant a repercussió de 
l’esdeveniment tant pel 
client com per l’agència 
sense entrar en terreny 

financer. 

 
 
 
 

Inversió futura en 
esdeveniments 

 
 
 
 

 
La tendència va a l’alça. 
Els esdeveniments són 

generadors 
d’experiències noves 

que fan que els 
assistents participin a 

diferència de la 
publicitat convencional. 

 
 

 
“Confio que s’invertirà 

més ja que les audiències 
cada dia estan més 

segmentades”. 
 

El factor humà és 
necessari per tant, serà 

imprescindible la 
comunicació cara a cara. 

 
 

Els esdeveniments 
són i continuaran 

sent necessaris. La 
inversió dependrà de 

com els clients 
sàpiguen sortir de 

l’impacte de la crisi 
econòmica. 

 
 
 
 
 

Percepció que seguirà 
com ara. 

 
 
 
 
 

La tendència actual ja 
demostra que s’invertirà 

més. 
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AGÈNCIES 

EVENTOS 
BARCELONA 

TORRENTS & 
FRIENDS 

UNIT 
ELEMENTS 

EQUIPO 
SINGULAR 

 
EVENTISIMO 

 
 
 

Esdeveniments 
virtuals/híbrids 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 

“No ho considerem com 
a esdeveniment ja que 

no succeeix en viu”. 

 
Positius alhora de tenir 

present de manera 
online al target. 

“Sempre seria un 
complement, no un 
substitut ja que la 

qualitat del directe i el 
fet de viure’n 

l’experiència és molt 
més enriquidor”. 

 

 
No es creu que siguin 

rivals ja que 
l’esdeveniment virtual 
perd el contacte amb 

el públic i la interacció. 
S’ha de veure quines 
són les necessitats de 

client i si convé 
fusionar-les amb el 

món digital. 

 
“Els esdeveniments 

virtuals no s’imposaran 
com a única eina, seran un 
tipus d’esdeveniment més. 
No ens preocupa perquè 
també els organitzaríem 

les agències 
d’esdeveniments”. 

 
 
 
 
 

Reptes agències 

 
Donar-se a conèixer 

més, tant nacionalment 
com internacionalment 

oferint noves propostes. 
Ser associats com a 

proveïdors 
d’esdeveniments per 
empreses i no com a 

organitzadors de BCB. 

 
Es volen mantenir com 

estan. “No volem 
créixer. L’organització 

d’esdeveniments és una 
professió d’artesania. 

En el moment que 
massifiques la 

producció, deixa de ser 
artesania”. 

 
Estar a l’alçada d les  

necessitats dels clients I 
a l’avantguarda dels 

formats + innovadors en 
comunicació. També 

incrementar la visibilitat 
en el mercat. Acaben 

d’obrir agència a 
Madrid. 

 

 
 
 
 

La satisfacció del client 
i el treball ben fet. 

 
 

Se centren en crear noves 
formes de comunicació 

afins a les necessitats que 
el client precisi i a les 
noves tendències en 

comunicació i 
esdeveniments. 
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AGÈNCIES 

EVENTOS 
BARCELONA 

TORRENTS & 
FRIENDS 

UNIT 
ELEMENTS 

EQUIPO 
SINGULAR 

 
EVENTISIMO 

 
 
 
 
 

Treball de 
Networking 

agència  amb 
professionals  

 
 
 

No hi ha fidelització dels 
clients que ja han 

treballat amb ells. Estan 
en busca i captura de 
nous clients a través 

d’Internet. 

 
Acostumen a treballar 

els mateixos clients des 
de fa temps. Es tracta 
d’un servei basat en la 
confiança. La venta a la 

porta freda és difícil. 
 

“Fer Networking online 
o a través d’apps és 

perfecte si no et pots 
desplaçar però el 

presencial ho és tot per 
la comunicació. No són 

compatibles”. 

 
 
 
 
 
 
 

Es treballa en ocasions. 
 

 
 
 
 
 
 
 

No correspon al 
departament. 

 
Entregues de premis, 
esmorzars sectorials i 

qualsevol tipus 
d’esdeveniment al que 

assisteixen com a 
convidats, contacten amb 
altres agències i possibles 

interessats en els seus 
serveis. 

 
Mostren interès per els 

fam trips i els Convention 
Bureau i altres 

organitzacions del sector 
són espais idonis per fer 

Networking. 
 

 
Treball de 

Networking en 
l’esdeveniment 

 
Es treballa un 

Networking de 
manteniment de 

relacions ja que té lloc 
entre treballadors de 

l’empresa. 
 

 
Amb l’esdeveniment es 
dóna  la possibilitat que 
es relacionin, per tant 

es crea la base del 
Networking. 

 
 

Si que es treballa. 

 
 

No s’ha comentat. 

 
 

Si que es treballa. 
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OPC’s REUNIONS I CIÈNCIA GRUPO PACÍFICO BOCEMTIUM 
COMUNICACIÓ INTERPERSONAL    

 
 

Eficàcia Comunicativa de la comunicació 
interpersonal 

 
“La relació interpersonal 

és bàsica per crear vincles i 
créixer professionalment 
ideant nous projectes”. 

“En congressos es necessita la 
comunicació interpersonal. És 

més eficaç per resoldre 
conflictes que els mitjans no 

directes provoquen de 
vegades”. 

 
 

És una bona forma de comunicació però no la única. 

 
Relació Interpersonal client 

Intenten fer sempre que 
poden trobades 

presencials i quan no, 
correu electrònic. Els 

clients estan molt 
fidelitzats. 

 
Habitualment les primeres 
reunions són presencials i 

després es van combinant amb 
videoconferències o calls. 

 
 

Els clients els coneixen i segueixen des de fa molt de 
temps. 

ESDEVENIMENTS    

 
El client actual 

Els clients que ja tenen un 
històric en aquest àmbit 
tenen els objectius força 
clars, els que no hi han 

treballat mai, se’ls ha de 
fer de consultors. 

 
El client és més exigent ja que 

està més informat. És més 
difícil de convèncer. Vol més a 

menys preu. 

 
Client exigent i preocupat per la relació qualitat-preu i 

per aportar alguna cosa diferent als assistents. Vol 
estar a l’avantguarda: oferir congressos en streaming i 

estar present en xarxes socials. 

 
 
 
 

Eficàcia comunicativa 

“Si portem bons 
comunicadors, de vegades 

té més pes el com 
s’expressa que el  propi 

missatge i això fa que sigui 
recordat més temps”. El 

fet positiu de ser 
comunicació presencial és 
que es fan intercanvis de 
coneixements i idees amb 

els assistents. 

 
Hi ha ponents que tot i que 
tinguin menys coneixement 

que altres però un fort carisma 
i dots comunicatius que 

arriben a omplir auditoris i 
transmetre molt bons 

missatges. 

 
 
 

Els ponents tenen discursos tancats i amb els 
congressos aconsegueixen més ressò sobre la seva 

professionalitat. Poden haver sorgit problemes entorn 
a l’idioma si no hi ha hagut intèrprets. 

Incorporació de nous formats de 
comunicació 

Apps que es dissenyen 
àdhuc pels congressos. 

Les apps, sobretot. Apps específiques per congressos i comunicació digital. 

Taula 3. Comparativa de OPC’s 
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OPC’s REUNIONS I CIÈNCIA GRUPO PACÍFICO BOCEMTIUM 
 
 
 

Impacte de la crisi econòmica en el sector 

 
Aquest any torna a 
remuntar-se i les 

perspectives malgrat la 
crisi sempre han estat que 

el sector va creixent. 

Tot i que els pressupostos 
estan més limitats, s’està 

vivint una lleu revifada 
després d’uns anys 

d’estancament. Amb menys 
pressupost es reparteixen els 
recursos d’una manera més 

eficaç i ajustada. 
 

 
La crisi ha impactat fort en el sector ja que la indústria 

farmacèutica ha baixat molt la seva aportació 
econòmica als congressos. “Ara nosaltres també 

proposem congressos a equips mèdics, és a dir, no 
solament ells venen a nosaltres. De manera que el 

sector, es vagi retro alimentant”. 

Sectors que més inverteixen El mèdic i noves 
tecnologies. 

Mèdic Mèdic i tecnològic 

 
 
 

Tipologia de congressos + P.O 

Àmbit mèdic, tecnològic, 
electrònic i d’educació. El 
públic que assisteix va en 

funció de l’àmbit però 
majoritàriament és de 

caire investigador ja que 
es tracten temes molt 

punters. 

 
 
 

La major part són congressos 
mèdics i científics. 

 
 

Jornades i congressos mèdics principalment. El públic 
que assisteix és molt segmentat i professional, també 
assisteixen els líders d’opinió de temàtiques mèdiques 

molt especialitzades. 

 
 
 

Pre i post Comunicació 

S’encarreguen solament 
de la pre comunicació que 
consisteix en convocar els 

possibles assistents a 
través de correu postal i 

correu electrònic. Les 
xarxes socials, molt 

poques vegades. 

 
Ambdós casos, pàgines web de 
l’esdeveniment, app’s, xarxes 

socials, publicació en altres 
webs relacionades, e-mailings i 

de newsletters. 

Per comunicar els futurs congressos es fa a través de 
NL que s’envien a la BBDD de Bocemtium i a través de 
la seva pàgina web així com la pròpia societat mèdica 

que ja anuncia tots els congressos. Al finalitzar un 
congrés s’informa als assistents quan i on serà el 

pròxim congrés relacionat. Es realitzen també notes de 
premsa i si hi ha galeria fotogràfica es publica en les 

webs dels congressos. 
 

Interacció en els congressos 
“Molts congressos són una 

font d’interacció de 
persones que intercanvien 
coneixements de diferents 

mètodes”. 

“S’organitzen sessions 
interactives en les que els 

assistents voten, contesten o 
valoren questions de carácter 

científic, en directe”. 

 
Els assistents interactuen amb els ponents al acabar la 

xerrada i sempre hi ha retroalimentació. “Ens 
agradaria, però, que el percentatge d’esdeveniments 

interactius fos més alt”. 
 

Taula 3. Comparativa de OPC’s 
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OPC’s REUNIONS I CIÈNCIA GRUPO PACÍFICO BOCEMTIUM 

 
 
 

Tendències en congressos 

 
 
 

Les tendències venen 
donades per la temàtica. 

Continguts i ponents 
interessants, base de dades 

per la bona difusió del 
congrés, el lloc de celebració, 
l’accessibilitat i el control del 

pressupost (ingressos a través 
de sponsors i inscripcions i 

controlar les despeses). 

 
 
 

Investigació i aconseguir fons econòmic per aquesta. 

 
 

ROI en congressos 

“Del ROI se’n parla molt 
però no es fa servir”. Es 

fan enquestes de 
satisfacció als clients sobre 
el servei que proporcionen 

com a OPC. 

 
Eines genèriques com les 
enquestes de valoració de 

temàtiques, ponents i 
organització i també es 
realitzen memòries de 

resultats. 

Enquestes de satisfacció en les que es valora els 
ponents, la temàtica, la seu i la secretaria. Tenen 
l’obligació de fer aquestes enquestes a partir de 

l’assistència de 100 persones per el certificat ISO que 
els avala, a no ser que el client no ho vulgui. 

 
 

Inversió futura en congressos 

 
“Hi ha camp per tot, és 

molt difícil de preveure”. 

Els congressos són necessaris i 
es poden millorar amb noves 

tecnologies, mitjans i sistemes 
però la necessitat de reunir-se 
i compartir coneixements, ara 

per ara, perdura. 

 
 

“És necessària la relació entre persones per tant 
també ho són els congressos”. 

 
 

Congressos virtuals/híbrids 

És una eina que s’haurà de 
saber utilitzar i 

compaginar amb els 
congressos presencials 

però mai podrà suplir el 
contacte humà i personal. 

 

 
 

Són una altra via de difusió 
que també utilitzen. 

 
Seran necessaris ja que hi haurà una part dels 

assistents que no podran assistir al congrés, llavors se 
seguirà via streaming. Mai substituirà al congrés 
presencial ja que perd la riquesa del directe i la 

possibilitat de fer Networking. 

 
 

Reptes OPC’s 

Que el client conegui que 
hi ha agències 

especialitzades en 
organitzacions de 

congressos. 
 

Es vol oferir projecció 
nacional. 

 
 

Oferir més i millor servei als 
clients utilitzant les millors 

eines i optimitzant recursos. 

 
 

Nous projectes, temes innovadors i gaudir de l’equip 
de treball. 

Taula 3. Comparativa de OPC’s 
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OPC’s REUNIONS I CIÈNCIA GRUPO PACÍFICO BOCEMTIUM 
 

NETWORKING 
PROFESSIONAL 

 

   

 
 
 

Treball de Networking OPC   
amb professionals  

 
Concretament ell, al ser 
també metge treballa el 
Networking per la seva 

banda i a nivell d’agència 
en certes ocasions quan es 

reuneixen diversos 
professionals. 

 
Tenen una base de clients 

molt fidelitzada, 
concretament porten 26 
anys oferint el servei i un 
80% dels congressos es 
repeteixen d’un any a 

l’altre. 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

Els contactes els hi venen facilitats per 
l’organitzador que està en contacte amb una 

societat mèdica en la que pots anunciar-te com a 
OPC.  En el congrés es demana el correu electrònic 

dels assistents i així es crea la base de de dades 
organitzada segons temàtiques mèdiques. 

 

 
Treball de Networking en el congrés 

 
Es dóna peu a treballar-se  

ja que els congressos 
mèdics són un lloc idoni 

per al Networking. 
 

 
Es treballa el Networking. 

 
És fonamental. Els assistents interactuen entre ells i 
també els ponents. Els congressos són ideals per fer 

Networking. 

Taula 3. Comparativa de OPC’s 
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Empreses Exaprint: impremta digital Freixenet : marca de cava 
Forma òptima de 
comunicació amb els 
públics 

La que satisfaci més ràpid al client. Confien en l’atenció continuada 
al client per mail i telèfon i les xarxes socials: Twitter i Facebook 
que permeten estar en contacte d’una forma molt àgil. 

Premsa tradicional i xarxes socials. Tot i que Freixenet és una marca 
coneguda internacionalment, creuen també que les fires serveixen 
per presentar les novetats a professionals de tot el mon que es 
congreguen en les fires. 

Evolució de la comunicació 
amb els públics 

Relació telefònica i s’aprofiten els roadshows, presentacions i 
esdeveniments per mantenir el contacte face to face. 

Molta inversió en premsa digital i xarxes socials sense oblidar que la 
premsa tradicional té molta importància. 

Impacte de la crisi 
econòmica en 
esdeveniments 

Han mantingut la mateixa inversió ja que els hi confereix bons 
resultats. 

La crisi ha tingut una mica d’impacte en aquest sector, el que s’ha fet 
ha estat reduir espais per estalviar costos.  

Tipologia d’esdeveniments 
que organitzen/participen 

Tots els stands per fires i altres esdeveniments són organitzats per 
la pròpia empresa. Els hi agrada trepitjar el carrer, reunir clients i 
explicar en viu les novetats. Fan roadshows, participen en fires per 
promocionar-se i acudeixen a esdeveniments com els Premios 
Graffica o el Brief Festival. 

Participen a través de dues fires anuals: Alimentaria i Prowein. Són 
les mes importants i la funció que tenen és principalment de 
Relacions Públiques amb els clients i els periodistes. De manera 
puntual participen en accions puntals dins d’Enofusió i similars en 
altres ciutats. 

Pre i post comunicació 
dels esdeveniments 

Les fires per ells comencen mesos abans ja que han de preparar 
molt bé la oportunitat que tindran per explicar alguna cosa nova a 
tanta gent d’una forma creativa. Quan acaba l’esdeveniment 
s’envien mails d’agraïment als visitants i també telefònicament. 

 
 
Bàsicament a través de comunicació digital. 

Comunicació amb el P.O 
en l’esdeveniment 

La comunicació personal a les fires és fonamental per atendre els 
clients però també necessiten mostrar el seu portal web a través 
de suports com iPads ja que són una impremta que ven de forma 
online. 

Amb imaginació intenten  captar l’atenció dels visitants, ofereixen 
novetats interessants per el mercat. La comunicació i el tracte cara a 
cara són fonamentals. 

Incorporacions nous 
formats comunicació 

Ipads, Macs i tablets per mostrar el catàleg. Incorporen molts formats audiovisuals. 

Consecució d’objectius Sempre fins al moment ja que s’han aconseguit més clients i les 
ventes han augmentat. Els esdeveniments són molt necessaris per 
establir vincles i guanyar confiança. 

Els seus objectius són bàsicament ser visibles, estar presents i cuidar 
dels nostres clients. Els podem complir a la perfecció en fires. 

Càlcul del ROI S’enregistren els visitants reals del seu stand i els truquen per 
conèixer la opinió. També recompten el nombre de registres a la 
web i l’increment de ventes en les setmanes posteriors a la fira. 

Molt difícil calcular ROI ja que hi ha moltíssims factors que influeixen 
a la venta de cava. 

Futura inversió en 
esdeveniments 

A curt termini a C!PRINT el proper Octubre de 2015 (Madrid). Continuar amb les dues fires anuals i estar al dia de les diferents 
oportunitats en esdeveniments per presentar nous productes. 

Taula 4. Comparativa d’empreses que participen en esdeveniments 



 63  

 

ANÀLISI DE LES TAULES COMPARATIVES 
x Anàlisi dels factors dels quadre comparatiu de les agències d’organització d’esdeveniments 

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL 

x Eficàcia interpersonal de la comunicació interpersonal 
Afirmen que la comunicació interpersonal té un alt valor qualitatiu però és força cara  ja que no et permet arribar a un públic molt gran ni 
geogràficament molt distès, de manera que s’ha de combinar amb comunicació digital. No en dubten de la seva eficàcia ja que és la millor forma de 
comunicació per el tracte amb el client i per transmetre confiança així com el fet que pots transmetre sensacions que moltes vegades només es  
poden aconseguir amb la comunicació cara a cara. 
 

x Relació interpersonal amb el client 
Hi ha una preferència per la comunicació cara a cara amb el client ja que hi ha una millor entesa per part de les dues parts: agència i client. Una 
vegada tenen la presa de contacte i han fet unes quantes reunions presencials, les combinen amb les call conferences i videoconferències. Si el client  
és internacional, llavors domina la segona tipologia de relació. 

ESDEVENIMENTS 

x El client actual 
Tracten amb clients generalment exigents a nivell de timings i innovació però amb pressupostos més ajustats. Acostumen a tenir els objectius molt 
clars. 
 

x Mk experiencial vs Mk Integrat 
La major part d’entrevistats els perceben com uns tipus de comunicació que s’han de saber utilitzar segons el P.O al qual ens  dirigim i les  
necessitats de comunicació del client, però no aposten per un més que per l’altre. Dos dels entrevistats aposten per les comunicacions de 
màrqueting integrades  i els altres dos restants aposten per el màrqueting experiencial. 
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x Eficàcia comunicativa dels esdeveniments 
Consideren que els esdeveniments són eines de comunicació eficaces ja que es tracta d’un tipus de comunicació cara a cara que  causa un impacte 
directe i personalitzat amb el target i són generadors d’experiències i vivències úniques per aquest.  
 

x Incorporació de nous formats de comunicació 
Eines de comunicació digital i interactiva, xarxes  socials, realitats augmentades, realitats virtuals, vídeo mapping, aplicacions mòbil, són exemples 
de tecnologia que utilitzen. 
 

x Impacte de la crisi econòmica en el sector 
La crisi econòmica ha tingut un impacte fort en el sector ja que les inversions del clients han baixat. El  sector s’està remuntant tot i que a nivell 
pressupostari actualment està estable . La crisi econòmica ha fet que desapareguessin  els anomenats “pseudo-professionals” del mercat. 
 

x Sectors que més inverteixen 
Sobretot destaquen el mèdic, tecnològic en primers llocs i seguidament, el gran consum, alimentació i automoció. 
 

x Tipologia d’esdeveniments + P.O. 
Dominen els esdeveniments corporatius interns: presentacions de producte, convencions de ventes i viatges d’incentius. El públic que assisteix 
principalment són els stakeholders d’una empresa. 
 

x Pre i post comunicació  
Hi ha un domini digital per aquest tipus de comunicació: apps creades per l’esdeveniment, anuncis en les webs creades per els esdeveniments, 
enviament de newsletters, mailings i sobretot comunicació a través de les xarxes socials. Per la post comunicació també es solen publicar imatges o 
vídeos online tant en les webs o xarxes creades per l’esdeveniment com en el cas de la plataforma de comunicació digital de l’agència, per donar a 
conèixer els seus treballs. Dos dels entrevistats, no porten la comunicació pre i post esdeveniment dels seus clients. 
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x Interacció en esdeveniments 
És un component imprescindible dels esdeveniments per tal que siguin eficaços. Es busca un resposta per part del públic i la seva participació i 
immersió en l’esdeveniment. Un dels entrevistats comenta que encara estan lluny de la interacció total en esdeveniments ja que hi ha clients que 
encara volen comunicar de forma unidireccional. 
 

x Tendències en esdeveniments 
Tecnologia, creativitat, bona gastronomia és el que més es demana. Els clients també demananen augmentar la seva visibilitat a través de les xarxes 
socials. Es busca emocionar el públic, aconseguir el “Wow effect” 
 

x ROI en esdeveniments 
És molt difícil parlar de ROI en esdeveniments ja que no es pot tenir una conversió directe, doncs, hi ha molts factors que poden influenciar a 
l’increment de ventes, per exemple. Actualment es parla de Retorn on Objectives. La mesura que en fan, sobretot és el control d’assistència, 
enquestes de satisfacció al final de l’esdeveniment i un estudi de la repercussió immediata, de manera que el seguiment queda en mans del client. 
També fan valoració amb el client sobre l’acte i quins serien els aspectes a millorar de cara a pròxims esdeveniments. Només una de les agències 
s’encarrega de preguntar als assistents al cap d’un temps, si recorda l’esdeveniment i perquè. Per tant, de la piràmide ROI només s’aplica la primera 
fase. 
 

x Estimació de la futura inversió en esdeveniments 
Quasi tots els entrevistats afirmen que pel fet que els esdeveniments són eines necessàries i que ho continuaran sent gràcies al seu caràcter 
presencial i interactiu, quan els seus clients es remuntin de la crisi, invertiran més. Un dels entrevistats no s’atreveix a fer-ne una estimació i un altre 
pensa que el sector continuarà com ara. 
 

x Esdeveniments virtuals/híbrids 
La perspectiva envers als esdeveniments híbrids o virtuals és que complementaran als esdeveniments presencials però mai en seran substituts ja 
que no tenen la força del directe ni poden transmetre les mateixes sensacions doncs comenten que la tecnologia no pot substituir l’experiència 
viscuda onsite. El tret postitiu que hi veuen és que poden tenir present el target que no hi pot acudir presencialment, encara que sigui de manera 
online. Finalment, cal destacar que hi ha un entrevistat que els esdeveniments virtuals no els considera esdeveniments. 
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x Reptes agències 

Augmentar la visibilitat i notorietat en el mercat, créixer, oferir bon servei als clients, estar a l’avantguarda dels nous formats i tendències de 
comunicació. Un d’ells s’estima més mantenir-se estable en xifra de negoci ja que considera que la organització d’esdeveniments és una professió 
d’artesania que no s’hauria de massificar. 
 

x Networking professional agències 
Alguns d’ells treballen la fidelització amb els seus clients però en general no es treballa el Networking entre agències i clients. Hi ha dos entrevistats 
però que si que el treballen, un d’ells, l’Albert Puig, director d’Intermèdia, organitza tres tipus de meetings presencials al mes on es troba amb 
professionals del sector (podem veure més informació detallada sobre els meetings, a annexos) i un altre acudeix a fires i realitza accions de 
Relacions Públiques i comercials dirigides a clients i proveïdors. 
 

x Networking professional en esdeveniments 
Destaquem que es tracta d’un Networking de manteniment ja que es mantenen les relacions entre els Stakeholders que intervenen en els 
esdeveniments. 
 

 

 

 

 

 

 



 67  

 

x Anàlisi dels factors del quadre comparatiu dels organitzadors professionals de congressos 

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL 

x Eficàcia interpersonal de la comunicació interpersonal 
La comunicació interpersonal és ideal per crear vincles entre persones, idear nous projectes i solucionar conflictes que de vegades només es poden 
resoldre d’aquesta manera. 
 

x Relació interpersonal amb el client 
Els clients de les tres OPC’s són clients molt fidelitzats i que porten anys treballant amb ells. Les primeres reunions solen ser presencials i després es 
van combinant amb calls i videoconferències tot i que sempre que poden fan reunions presencials. 

ESDEVENIMENTS 

x El client actual 
El client d’avui dia és més exigent que abans i està més preocupat per la relació qualitat-preu. És un client que està a l’avantguarda de les noves 
tecnologies en comunicació i que és més difícil de convèncer. 
 

x Eficàcia comunicativa dels congressos 
Quan els ponents són bons comunicadors creen més ressò sobre la seva carrera professional i fan que els missatges que transmeten siguin recordats 
més temps. Un dels trets positius dels esdeveniments és que com que són comunicació presencial es fan intercanvis de coneixements i idees entre 
els assistents. 
 

x Incorporació de nous formats de comunicació 
Els tres OPC’s afirmen que són les apps dissenyades àdhuc per els congressos i les plataformes de comunicació digital. 
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x Impacte de la crisi econòmica en el sector 
La crisi ha causat un impacte fort en el sector ja que els clients han reduït bastant els pressupostos i els recursos s’han de repartir de forma més 
eficaç i ajustada. Actualment, les OPC’s també proposen congressos a equips mèdics i no només són ells els que venen. Actualment el sector però 
s’està remuntant. 
 

x Sectors que més inverteixen 
El sector mèdic i tecnològic. 
 

x Tipologia de congressos + P.O. 
Organitzen sobretot congressos mèdics i tecnològics. El públic que assisteix és molt segmentat, professional i de caire investigador ja que es tracten 
temàtiques molt punteres. 
 

x Pre i post comunicació  
S’encarreguen sobretot de la pre-comunicació a través de invitacions formals als assistents a través de correu postal o bé Newsletters. També a 
través de apps específiques per al congrés i pàgines web del congrés. Una vegada finalitzat el congrés, s’informa als assistents sobre quan i on serà 
el pròxim congrés relacionat. 
 

x Interacció en congressos 
Els congressos en si, són una font d’interacció de coneixement. Moltes vegades s’organitzen sessions interactives en les que els assistents, valoren, 
voten i contesten qüestions de caràcter científic, en directe. 

x Tendències en congressos 
Els temes d’investigació i aconseguir fons per aquesta, tenir continguts i ponents interessants, una extensa base de dades per una bona difusió, el 
lloc de la celebració del congrés i l’accessibilitat. 
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x ROI en congressos 
Es fan enquestes de satisfacció als assistents per valorar els ponents, les temàtiques, la seu i la secretaria. El ROI no es fa servir pràcticament. També 
es fan enquestes de satisfacció al client sobre el servei que proporcionen com a OPC. 
 

x Estimació de la futura inversió en congressos 
Afirmen que els congressos són necessaris ja que és imprescindible la relació entre persones i la necessitat de reunir-se per compartir coneixements. 
Però és molt difícil preveure si els ingressos augmentaran. 
 

x Congressos virtuals/híbrids 
Són una altra eina que complementarà els congressos presencials però que mai podrà suplir el contacte humà, la riquesa del directe i la possibilitat 
de fer Networking. 
 

x Reptes OPC’s 
Oferir bon servei als clients i tenir nous projectes. També es palpa la necessitat de que es conegui l’existència de OPC’s ja que són serveis totalment 
diferents als que proporcionen les agències d’organització d’esdeveniments. 
 

x Networking OPC’s amb professionals 
Es treballa l’augment de persones en la base de dades ja que demanen el correu electrònic als assistents d’un esdeveniment i els organitzen segons 
temàtiques científiques. També treballen molt la fidelització amb els seus clients. 
 

x Networking professional en congressos 
Els assistents interactuen entre ells i també amb els ponents de manera que els congressos són el lloc idoni per treballar el Networking. 
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x Anàlisi dels factors del quadre comparatiu de les empreses que participen en esdeveniments 

 

x Forma òptima de comunicació amb els públics 
Volen el contacte directe amb el client  ja sigui de forma telefònica, mail o xarxes socials. També, les fires ja que són una font de projecció i visibilitat 
de la marca i la oportunitat per presentar nous productes. I premsa tradicional, en el cas de Freixenet. 
 

x Impacte de la crisi econòmica en el sector 
La inversió en fires i esdeveniments ha estat molt similar tot i la crisi econòmica. En el cas de Freixenet però, si les inversions s’han vist reduïdes ha 
estat per minimitzar espais en els stand per estalviar costos. 
 

x Tipologia d’esdeveniments en els que participen/organitzen 
Roadshows i sobretot fires per promocionar-se. 
 

x Pre i post comunicació dels esdeveniments 
A través de comunicació digital informen d’on estaran presents i una vegada acaba la fira, s’envien mails i es truqen als visitants com a forma 
d’agraïment (Exaprint). 
 

x Comunicació amb el P.O en l’esdeveniment 
El tracte i la comunicació cara a cara són fonamentals per atendre el client i per iniciar una possible relació amb aquest.  
 

x Incorporacions de nous formats de comunicació 
Formats audiovisuals i dispositius electrònics per mostrar el catàleg de productes de forma més amena als visitants d’una fira. 
 

x Consecució d’objectius 
Els objectius de visibilitat i de fidelització als clients es compleixen perfectament en fires ja que són molt necessàries per establir vincles i guanyar 
confiança. També s’han aconseguit nous clients i un augment de les vendes. 



 71  

 

x Càlcul del ROI 
Pel que fa Freixenet comenta que es molt difícil calcular el ROI perquè hi ha moltíssims factors que influencien la venda de cava. Exaprint, per la seva 
banda, enregistra els visitants de l’stand i els truca per conèixer-ne la seva opinió. També fan recompte del nombre de registres a la web i de 
l’increment de les vendes, setmanes posteriors a la fira. 
 

x Futura inversió en esdeveniments 
Freixenet continuarà amb les seves participacions anuals al Prowein i l’Alimentària i Exaprint té planejada la seva pròxima participació en fires el 
proper octubre de 2015. 
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CONCLUSIONS GENERALS 
 

En aquest apartat farem reflexió sobre el perquè les empreses continuen invertint actualment 
en la realització d’esdeveniments presencials. 

En primer lloc, hem volgut conèixer el paper de la comunicació interpersonal i directe en 
l’efectivitat comunicativa ja que és la comunicació predominant en els esdeveniments i 
congressos. Pel que fa aquest tipus de comunicació, sabem que la seva efectivitat és una 
responsabilitat que es comparteix entre l’emissor i el receptor, ja que són els membres  
integrants del procés, tot i que la major part del pes recaigui en l’emissor del missatge. De fet, 
la comunicació interpersonal és l’única capaç de tancar un procés de comunicació en el seu 
estat pur d’interacció i com afirma l’Anna Ullod en l’entrevista que realitzem: “La comunicació 
interpersonal és el mètode més directe i més persuasiu de comunicació que pot existir i en el 
que hi ha la possibilitat d’interacció immediata per solucionar qualsevol dubte o problema ja 
que permet recolzar-te en la comunicació no verbal”. I de fet, la major part d’impressions que 
es tenen respecte un missatge venen donades per la influència del llenguatge no verbal. Per 
tant, aquí veiem que té un rol importantíssim en l’eficàcia comunicativa i pot ajudar a donar 
més o menys credibilitat a l’emissor del missatge. 

Pel que fa a l’opinió de les agències  i OPC’s respecte l’eficàcia de la comunicació interpersonal 
creuen que té un alt valor qualitatiu ja que és ideal per fomentar el tracte amb el client, 
transmetre confiança, crear vincles entre persones i solucionar conflictes o transmetre 
missatges que només es poden comunicar d’aquesta manera. Com a contrapartida però, és 
una forma cara de comunicació ja que no et permet arribar a un públic molt gran ni 
geogràficament molt distès, de manera que s’ha de combinar amb altres tipus de comunicació, 
com la comunicació digital. Tant les agències i OPC’s com els seus clients prefereixen fer 
trobades presencials ja que facilita una millor entesa, tot i que ho combinen amb call 
conferences i videoconferències.  

Tot i així, no ens hem d’oblidar, tal i com ens comentava l’Anna Ullod en l’entrevista, que 
estem en el boom de la comunicació digital i és per això que les empreses que hem entrevistat 
en relació a la forma òptima de comunicació que utilitzen amb els seus públics, ressalten  que 
és el contacte directe amb ell, ja sigui de forma telefònica, mail o xarxes socials i també 
comenten la participació en fires ja que són una font de projecció de la marca.  

I si entrem en termes d’esdeveniments, per tal de conèixer el rol que desenvolupen com a eina 
comunicativa de les empreses ens agradaria dir en primer lloc que són grans generadors 
d’experiències per als consumidors i que tenen la capacitat d’involucrar-los de forma 
significativa gràcies al seu caràcter motivacional i és que l’Anna Ullod també opina el mateix, 
doncs ofereixen experiències que arriben molt bé al P.O i permeten interacció: “S’ofereix un 
bon moment de la teva marca, al teu target”. 

Pel que fa a les agències d’esdeveniments entrevistades, sorprenentment, en preguntar per a 
què apostaven més, si per el màrqueting integrat o per el màrqueting experiencial comentaven 
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que ambdós casos són tipus de comunicació que s’han de saber utilitzar segons les necessitats 
de comunicació del client i quin sigui el P.O en qüestió. Només dos dels entrevistats de les deu 
agències apostaven directament per el marketing que ofereix experiències. 

Un dels punts centrals de la meva investigació ha estat preguntar per l’eficàcia comunicativa 
que tenen els esdeveniments i congressos i comenten, lligat a la comunicació cara a cara, que 
pel fet que la contenen intrínseca es converteixen en eines de comunicació molt eficaces ja 
que impliquen un directe, un tracte personalitzat amb el target i una font d’interacció doncs, 
es fan intercanvis de coneixements i idees, sobretot en els congressos, i es busca la immersió 
del públic i la seva participació. Aquesta eficàcia comunicativa, també es pot resoldre en 
diferents objectius de comunicació com l’Anna comenta:”els esdeveniments permeten generar 
sentiment de corporativisme i cohesió interna, es pot formar als treballadors, motivar l’equip 
de vendes, augmentar la notorietat entre els públics i millorar la reputació de l’empresa, entre 
d’altres”. 

El que manté vives les agències d’esdeveniments i congressos són els clients. Volem saber com 
són i què és el que més demanen envers els esdeveniments i congressos ja que són ells els que 
alimenten i inverteixen en aquest camp. Hi ha una espècie de sintonia comuna entre el que 
opina l’Anna Ullod i també afirmen els directius d’agències d’organització d’esdeveniments i 
congressos que he entrevistat i és que els clients actuals són cada vegada més exigents. 
Requereixen innovació en els seus esdeveniments ja que cada dia estan més a l’avantguarda 
de les noves tecnologies de la comunicació, per tant, parlem de clients informats, clients que 
volen treballar els seus objectius a curt i mig termini, clients que estan preocupats per la 
relació qualitat-preu i que tenen uns pressupostos més ajustats. Segons l’estudi d’EventoPlus 
de 2014 que analitzàvem en les darreres pàgines del marc teòric afirmem que els clients volen 
estar a la última en espais i proveïdors, obtenir el servei de consultoria per part de l’agència, i 
aquest precisament s’identifica molt bé com a un dels serveis que proporcionen les agències, 
ja sigui recent incorporat a causa de la demanda de suport o perquè ja és un dels serveis que 
s’oferia. Els clients opten per la integració de noves tecnologies, que comentarem 
posteriorment i generar més accions pre i post esdeveniment, de les quals també en parlarem 
més endavant. 

Si ens fixem en un dels punts explicats en el paràgraf anterior, dèiem que els pressupostos dels 
clients s’han vist reduïts però tot i així continuen invertint. Segons comenten agències i OPC’s, 
la crisi econòmica ha tingut un impacte fort en el sector ja que les inversions dels clients s’han 
vist a la baixa. Un factor positiu que ha originat la crisi econòmica, segons comenta un dels 
entrevistats és que han desaparegut els pseudo-professionals d’aquest camp. Actualment 
afirmen que el sector s’està remuntant però que els recursos destinats s’han de repartir de 
forma ajustada.  

Quan hem entrevistat les empreses que aposten per esdeveniments com a eines de 
comunicació, comentaven que la inversió en fires no s’ha vist reduïda per la crisi econòmica, el 
que si que s’ha destinat menys pressupost als espais que ocupen per estalviar costos. 

Tot i la crisi que comentàvem ara estan en període de remuntada i els sectors que estan 
invertint més són el tecnològic i mèdic en primers llocs, afirmat tant per agències, OPC’s i 
l’estudi de EventoPlus d’aquest passat 2014. En els casos de les agències, els següents àmbits 
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que més aposten després dels sectors comentats, són el sector del gran consum, el de 
l’alimentació i l’automoció, ja que la majoria de clients que tenen provenen d’aquests sectors. 
Però en el cas d’EventoPlus es diu que és el de les telecomunicacions, el turisme i l’automoció. 

Si ara ens fixem en la tipologia d’esdeveniments que més s’organitzen són les convencions de 
vendes, els road shows, els viatges d’incentius i les presentacions de producte, segons les 
dades de Evento Plus i les que ens proporcionen els entrevistats. Les empreses, Exaprint i 
Freixenet però, aposten més per road shows i fires per tal de promocionar-se. En el cas de les 
OPC’s el que més organitzen, són congressos mèdics i tecnològics. 

Un aspecte que hem comentat anteriorment i que volem desenvolupar més a continuació és la 
comunicació pre i post esdeveniment. Segons l’estudi d’EventoPlus, s’aposta molt per cuidar la 
comunicació pre i post esdeveniment ja que es descriuen els esdeveniments com: l’abans, el 
després l’aquí i l’ara perquè l’impacte amb el públic sigui major. És una de les coses que més 
demanen els clients d’agències d’esdeveniments i sens dubte el que marca la línia de futur 
d’esdeveniments ja ara no es conceben únicament com un present. Tant en les entrevistes que 
hem fet a les agències d’esdeveniments, com a les OPC’s i a les empreses que aposten ens 
comenten que per la pre i la post comunicació hi ha un domini digital: es fan enviaments de 
mailings, newsletters o invitacions convencionals (tot i que menys vegades), s’informa a les 
pàgines web específiques creades per els esdeveniments en qüestió, i es creen apps 
específiques. Les xarxes socials també són grans generadores de difusió d’esdeveniments però 
no de congressos, ja que rarament s’utilitzen. Les agències d’esdeveniments s’encarreguen 
més de la part pre comunicació i la post comunicació queda més de banda o en mans del 
client, o bé simplement utilitzen els vídeos i fotografies preses en l’esdeveniment per fer ressò 
en la seva pròpia pàgina web. Hi ha un parell d’agències entrevistades, però, que només 
s’encarreguen de la organització dels esdeveniments. En el cas dels congressos, una vegada 
finalitzats s’informa als assistents sobre els pròxims congressos relacionats. Les empreses que 
hem entrevistat truquen algunes vegades als visitants que han acudit als seus stands com a 
forma d’agraïment. Segons el meu punt de vista, i segons el dels estudis realitzats, la 
comunicació abans i després de l’esdeveniment és molt important ja que té molt a veure en 
l’eficàcia comunicativa del propi esdeveniment. S’ha de portar una bona comunicació abans 
per atraure el màxim nombre d’assistents i el després també s’ha de treballar molt en termes 
de comunicació ja que l’esdeveniment finalitza però la marca i els consumidors continuen en el 
mercat.  

M’agradaria també comentar que els formats de comunicació incorporats recentment i que 
són tendència són les apps creades àdhuc per esdeveniments i congressos, per tal de mantenir 
l’assistent informat en tot moment i les xarxes socials per augmentar la visibilitat. Dins del 
camp dels formats en tecnologia i comunicació recent incorporats, també hi afegim les 
realitats augmentades, les realitats virtuals i el vídeo mapping. 

Pel que fa a les tendències en esdeveniments es busca sobretot emocionar el públic i 
aconseguir el “Wow effect”. És precís combinar tecnologia, creativitat, bona comunicació i 
gastronomia. Els congressos, en canvi, són molt importants els temes d’investigació i 
aconseguir fons per aquesta, tenir continguts i ponents interessants, una extensa BBDD per 
una bona difusió, el lloc de la celebració del congrés i que sigui accessible. Per tant, veiem 
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punts força diferents pel que fa a les tendències entre uns i els altres. En el cas dels 
esdeveniments predomina el fet d’aconseguir les eines necessàries per emocionar el públic i 
en congressos es busca sobretot parlar de continguts que interessin i que siguin transmesos 
amb la millor comunicació possible, per tant, tenint bons ponents. 

Pel que fa al retorn d’inversió i aquest segurament és juntament amb l’eficàcia comunicativa 
dels esdeveniments, el fet pel qual s’afirmaria que es continua invertint en esdeveniments 
actualment, podem parlar de diverses perspectives segons la informació que hàgim trobat en 
el marc teòric i la investigació posterior. En primer lloc, al marc teòric comentem que el retorn 
d’inversió és una de les preferències per part dels clients i que la majoria d’esdeveniments 
s’avaluen segons el nivell de satisfacció, aprenentatge i aplicació de la piràmide ROI. Pel que fa 
a la forma més òbvia de valorar els esdeveniments es diu que és fent un estudi a priori als 
assistents sobre la imatge que tenen de la marca i després fer un estudi una vegada ha 
finalitzat l’esdeveniment. Sobre aquestes línies, l’Anna Ullod comenta que l’efectivitat 
realment sorgeix quan l’impacte en directe ha estat ben percebut per el P.O. Ens diu que es 
pot calcular de diverses maneres: coneixent el nombre d’assistents, si han quedat satisfets, 
fent un control de seguiment per saber si han generat nous comportaments, si es recorda 
l’esdeveniment, si s’ha generat publicity arrel d’aquest,etc. Però a la pràctica, en el món real 
d’agències i OPC’s que ofereixen els serveis i les empreses que participen en aquest tipus 
d’esdeveniments, què n’opinen? Ho porten a terme? El que em van transmetre en general, és 
que del ROI, se’n parla molt però realment no s’aplica molt poc. Els mètodes de valoració que 
fan servir es minimitzen a les enquestes de satisfacció una vegada s’ha acabat l’esdeveniment 
o congrés i a fer-ne la valoració amb el client per a futures millores. De manera que no es sol 
fer cap estudi a priori de l’esdeveniment ni es fa cap seguiment sobre el comportament dels 
assistents una vegada s’ha acabat l’esdeveniment. Per tant, confirmem que de la piràmide ROI 
diferint del que ens deia la teoria, només s’analitza el primer nivell de la piràmide que és la 
satisfacció. Tant agències, OPC’s ,com empreses comenten que és molt difícil calcular un 
retorn d’inversió en esdeveniments ja que hi ha molts factors que poden influenciar a 
l’increment de registres o de vendes tot i que sigui setmanes posteriors a aquests. Actualment, 
es parla de Retorn on Objectives, en comptes de ROI, pròpiament, en que s’observa si s’han 
complert els objectius que s’havien establert i quin és el camí per continuar-los assolint. Les 
empreses entrevistades van explicar que precisament els objectius de visibilitat i fidelització als 
clients es compleixen perfectament ja que les fires en les que participen són molt necessàries 
per establir vincles, guanyar confiança i aconseguir nous clients. 

I no podem acabar les conclusions sense parlar dels esdeveniments o congressos virtuals i 
híbrids ja que són eines de comunicació que s’utilitzen actualment tot i que siguin oposades al 
nostre objecte d’estudi, els esdeveniments presencials. Ens interessa saber la opinió dels 
nostres entrevistats sobre aquest tipus d’eines perquè podrien o no ser el futur de la 
comunicació en aquest àmbit i influir en l’existència dels esdeveniments presencials. Tot i que 
la teoria comenta que hi ha un alt interès en aquesta tipologia d’esdeveniments encara que 
se’n realitzin molt poc en aquest format, no es va palpar aquest interès en les agències i OPC’s. 
Dos dels entrevistats fins i tot van comentar que no els consideraven esdeveniments. La 
majoria opinaven que els esdeveniments virtuals són una eina més, una eina complementària 
però mai substitutiva dels esdeveniments presencials ja que mai podran suplir el contacte 
humà, la riquesa del directe i la possibilitat de fer Networking. Els entrevistats expliquen que 



 76  
 

amb esdeveniments virtuals no es podran transmetre les mateixes sensacions que amb els 
esdeveniments presencials ja que la tecnologia no pot substituir l’experiència viscuda onsite. 
Com a tret positiu veuen que poden tenir present el target en qüestió, encara que sigui de 
manera online. 

Pel que fa a la previsió del futur dels esdeveniments, deduïm que en un futur immediat les 
tendències es concentraran en combinar les paraules amb moltes imatges, disposaran de data 
intelligence per tal de millorar la segmentació i personalització del target i  treballaran molt la 
comunicació d’abans, durant i després de l’esdeveniment. Pel que fa a la futura inversió en 
aquest camp de comunicació, es percep positivisme en general ja que les agències 
entrevistades diuen que els esdeveniments són i continuaran sent eines necessàries gràcies al 
seu caràcter presencial i interactiu i que quan les empreses es remuntin de la crisi, invertiran 
més.  

Les organitzacions professionals de congressos argumenten que els congressos també són 
necessaris ja que és més que imprescindible la relació que s’estableix entre les persones i la 
necessitat de reunir-se per compartir coneixements. Tot i així, no s’atreveixen a fer cap 
estimació de futur. 

Les empreses que hem entrevistat, Exaprint i Freixenet, continuaran participant en els 
esdeveniments que tenen marcats anualment.  

Com a penúltim punt d’aquestes conclusions, m’agradaria parlar del rol que té el Networking 
professional exercit de manera presencial en esdeveniments i congressos. Com bé sabem, 
interpreta relacions de confiança de caràcter bidireccional per tal d’obtenir un benefici mutu i 
el seu estudi ha estat rellevant ja que és una eina que es pot desenvolupar perfectament en els 
esdeveniments i congressos. Una vegada feta la investigació, confirmem per part de les 
agències que el Networking que es treballa en  els esdeveniments que realitzen és 
pràcticament de manteniment de relacions ja que té lloc entre els stakeholders d’una 
empresa, doncs, majoritàriament  organitzen esdeveniments corporatius. On si que veiem un 
Networking de creació de contactes és en els congressos mèdics i tecnològics en que els 
assistents interactuen entre ells i també amb els ponents ja que es faciliten sessions 
interactives o bé ho duen a terme al llarg del congrés, per la seva banda. Els entrevistats ens 
confirmen que els congressos són la plataforma idònia per realitzar Networking. Les empreses 
expliquen que el tracte i la comunicació cara a cara és fonamental per atendre als clients i 
iniciar possibles relacions amb clients potencials, de manera que també practiquen el 
Networking. 

Finalment, voldria indicar quins són els reptes que tenen actualment les agències i OPC’s ja 
que es tracta d’un dels meus objectius d’investigació. Pel que fa a les agències, en general, els 
seus objectius es focalitzen en augmentar la visibilitat de les seves empreses al mercat i 
continuar estant a l’avantguarda dels nous formats i tendències de comunicació alhora que 
oferir bon servei als seus clients. Els reptes de les OPC’s són molt similars als de les agències ja 
que pretenen tenir nous projectes i oferir bons serveis però li sumem el desig de donar a 
conèixer l’existència d’organitzadors professionals de congressos ja que són serveis totalment 
diferents als que puguin proporcionar les agències d’organització d’esdeveniments. 
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Després de concloure tota aquesta sèrie d’aspectes, si tornem a la pregunta d’investigació: Per 
què es continua invertint en la realització d’esdeveniments presencials en l’actualitat, podem 
demostrar que és degut a una sèrie de factors que estan implícits en la comunicació a través 
d’aquesta eina. Un dels trets és la comunicació interpersonal que té lloc en esdeveniments i 
congressos que fa possible transmetre missatges al públic objectiu d’una forma molt eficaç  ja 
que no està mitjançada tecnològicament. Hem après també que els esdeveniments són grans 
generadors d’experiències i aquest és un motiu més pel qual es continua invertint en aquesta 
eina perquè fan que el target gaudeixi de moments totalment personalitzats i visqui una 
percepció diferent de la marca. El fet d’oferir experiències és molt positiu ja que involucren 
molt més al públic objectiu. També cal dir que són nombrosos els objectius que es poden 
aconseguir a través dels esdeveniments com ara l’increment de reputació, una nova percepció 
de la marca, memorabilitat i notorietat, entre d’altres. El motiu pel qual els esdeveniments 
presencials regnen en un món cada dia més mitjançat per la tecnologia és gràcies al caràcter 
humà, relacional i experiencial que suposen en que és molt més fàcil establir vincles entre 
persones i compartir coneixements cara a cara. Destaquem que no és només l’esdeveniment 
en el que els clients o empreses volen invertir sinó que l’esdeveniment en si, s’ha convertit en 
un abans, un durant i un després en què no es pot deixar de comunicar i si tots aquests 
aspectes es tenen en compte en la realització dels esdeveniments, aquests esdevindran unes 
eines comunicatives més eficaces ja que produiran un major impacte en el target. Finalment, 
deduïm que la previsió de la futura inversió en esdeveniments és positiva ja que tant agències, 
OPC’s i empreses consideren que els esdeveniments presencials són i seran molt necessaris en 
un futur i per tant, a la que es remunti del tot la crisi econòmica, s’invertirà més. Ara com 
dèiem el sector es comença a remuntar, després d’uns anys en que les inversions havien baixat 
considerablement.  
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ANNEXOS 
 

En aquesta part es mostraran totes les entrevistes en profunditat realitzades. En primer lloc 
mostrem la entrevista que es va realitzar a l’Anna Ullod, en segon lloc les entrevistes a 
agències i OPC’s i finalment a les empreses Exaprint i Freixenet. 
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ANNEX 1 

ENTREVISTA A ANNA ULLOD, PROFESSORA DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES, UAB 

-¿Com ha evolucionado la comunicación de las organizacions en España estos últimos años?  

La comunicación de las empresas ha evolucionado en función de las exigencias que va 
presentando el cliente. Ha habido un cambio de hábitos en el que predomina la comunicación 
interactiva y el entretenimiento. Actualmente continuamos en una transformación en la que 
hay una convivencia del online con el offline. El offline se necesita aunque estemos en el boom 
de lo digital. Ahora no estamos en el equilibrio pero vamos hacia él. La comunicación online ha 
triunfado especialmente porqué es más económica y se adapta mucho mejor al target joven. 

-¿Cuáles son las tendencias en comunicación de las organizaciones? Las tendencias en 
comunicación ahora estan totalmente puestas en la inversión del online. 

-¿Cuáles son los métodos de comunicación que más se utilizan entre las empresas y sus 
públicos? ¿Y los más eficaces para que el mensaje llegue adecuadamente a su target? 

Tengo la sensación de que la publicidad sigue siendo el método de comunicación más 
utilizado, pero para asegurarlo tendríamos que basarnos en los últimos datos que estén 
disponibles al respecto. Lo que ocurre es que en este momento no estamos hablando de 
publicidad tradicional, sino de otras fórmulas publicitarias alternativas que vienen 
acompañadas de cambios tecnológicos y sobre todo de cambios que se están produciendo en 
el consumidor. 

Ahora ya no hablamos tanto de consumidor, sino de públicos, ya que la utilización de las redes 
sociales a nivel publicitario está dando una gran importancia a esta figura. Antes nos bastaba 
con conocer el perfil de nuestro consumidor, sus hábitos de consumo, sus preferencias y 
motivaciones, etc. Esta información sigue siendo altamente relevante, pero ahora también es 
muy importante conocer a nuestros públicos, que pueden convertirse o no en consumidores 
de nuestros productos / marca. 

Actualmente la publicidad que está funcionando mejor es aquella que se presenta bajo el 
formado de marketing de contenidos, con el storytelling como gran protagonista. Ello es 
debido a que nuestro público se está acostumbrando a una publicidad que le ofrezca 
entretenimiento además de información (y persuasión). Y si esa publicidad le permite 
interactuar, todavía mejor. 

En cuanto a la eficacia, todo depende de los objetivos que se hayan planteado previamente. Es 
difícil generalizar, ya que las técnicas de comunicación tienen que utilizarse en función del 
público objetivo y de los objetivos de marketing y comunicación que queramos conseguir. Una 
técnica puede ser muy válida en un determinado momento pero contraproducente en otro, ya 
que debemos de tener en cuenta múltiples variables (como fase del ciclo de vida en que se 
encuentra el producto, si la marca está sufriendo una crisis de reputación, si queremos 
conseguir resultados a corto/medio/largo plazo, etc). 
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-¿Cómo se fomenta la relación de confianza agencia-cliente hoy en día? 

A base del buen hacer y la efectividad y coherencia con los objetivos del cliente. 

-¿Cuále son los métodos que más utilizan las empresas para generar una imagen de marca 
positiva entre sus públicos?  

La técnica más utilizada para generar una imagen positiva en nuestros públicos son las 
relaciones públicas. Para que el método sea eficaz lo primero que tenemos que hacer es 
establecer quienes son nuestros públicos (tanto internos como externos) y establecer qué 
valores son prioritarios para ellos. A partir de ahí trabajaremos la comunicación en base a esos 
valores y públicos. 

-¿Consideráis la comunicación interpersonal un método eficaz para la comunicación de las 
empresas con sus públicos?  

Desde luego es el método más directo y en el que existe la posibilidad de interacción 
inmediata para poder solventar cualquier duda o problema. Puedes expresarte mejor 
apoyándote a la comunicación verbal. La comunicación interpersonal es la forma de 
comunicación más persuasiva por las posibilidades intrínsecas que te ofrece y presenta un 
valor comunicativo muy importante tanto para emisor como receptor que es la inmediatez 
como te comentaba. La eficacia depende de los objetivos que persigas y a la cantidad de 
personas que quieras impactar.  

-¿Cómo profesional del sector de la comunicación a la que me dirijo, apuesta más por las 
comunicaciones de marketing integradas o por el marketing experiencial? 

Apuesto por la comunicación 360 ya que es absolutamente necesario que todas las acciones 
comunicativas de una marca estén en coherencia a un único concepto. 

-¿Crees que la comunicación digital ha tomado demasiado protagonismo en la actualidad o 
es una tipología más de comunicación? 

Considero que la comunicación digital está viviendo su gran momento y hay que aprovechar  
todo lo que conlleva de positivo. Puede tratarse de una moda, aunque lo más probable es que 
suponga un antes y un después de la comunicación. Lo cierto es que la comunicación digital ha 
implicado y de hecho está todavía implicando una gran transformación del negocio 
publicitario, sobre todo de la estructura de las agencias de publicidad. Estas han visto cómo 
cada vez más los servicios considerados como publicidad tradicional han ido menguando y ha 
ido creciendo la comunicación online.  

-¿Qué formas utilizan las empresas para generar engagement con sus públicos? 

Utilizan sobre todo aquellas formas de comunicación que permiten la interacción. En 
publicidad, el advergaming y en Relaciones Públicas, los eventos. 

-¿Por qué las empresas continúan apostando por los eventos en la actualidad? 

Porqué los eventos ofrecen experiències de marca que llegan muy bien al público objetivo y 
estas experiències permiten interacción. Ofreces un buen momento de tu marca a tu target. 
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-¿Qué objetivos de comunicación podrían ser resueltos con la comunicación a través de los 
eventos? 

A través de los eventos puedes conseguir: 

- A nivel interno de una compañía generar sentimiento de corporativismo, cohesión 
interna (por ejemplo a través de actividades de teambuilding) 

- Dar formación a los empleados, prescriptores, etc. 

- Motivar a tu equipo de ventas 

- Notoriedad 

- Mejorar la reputación de la empresa, etc 

-¿Qué opinión tiene acerca de la efectividad de los actos en directo como herramientas de 
comunicación de las organizaciones? 

La efectividad surge cuando el impacto en directo ha estado bien percibido por el público 
objetivo. Si te refieres al retorno de inversión, es un retorno seguramente inmediato que surge 
en el mismo evento. Puedes calcular la asistencia, si esta ha quedado satisfecha, hacer un 
control de seguimiento en n tiempo para estudiar si se ha generado un nuevo comportamiento 
en la audiencia  si recuerda y porqué recuerda el evento, también se puede saber si el evento 
ha generado publicity,etc. El cálculo si se le puede decir así del ROI no tiene porqué ser más 
complicado que en publicidad. 

-¿Cómo definiría el cliente actual? 

El cliente actual es cada vez más exigente ya que quiere trabajar sus objetivos a corto-medio 
plazo. Está preocupado por sus públicos y controla mucho el ROI. 

-¿Qué opina sobre la afirmación: El cliente siempre tiene la razón? 

Esta afirmación siempre se dice en publicidad però no es cierta. El professional de la 
comunicación es quien tiene el criterio en esos términos igual que el cliente lo tendrá de su 
empresa y sus objetivos.  

-¿Qué tiene más peso en comunicación: el mensaje o cómo se transmite? 

El que dices y como lo dices: amba importància. No puedo dar más peso a uno u otro. 

-¿Cómo se prevé el futuro de la comunicación de las organizaciones y el del servicio que 
ofrecerán las agencias de comunicación? 

Para mi es una pregunta imposible de responder, ya que nos encontramos en un entorno 
absolutamente cambiante. Si tuviera que hablar de tendencias (a corto plazo), diría que nos 
encontramos en un momento en el que la comunicación online y la off line conviven 
absolutamente. Y ambas se necesitan. 
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ANNEX 2 

ENTREVISTA A ALBERT PUIG, DIRECTOR D’INTERMEDIA  

-Com sorgeix Intermèdia? 

Toni Rodriguez, el fundador ja que jo fa molt poc temps que estic aquí, gairebé dos anys.  

-Podríem afirmar que el sector dels esdeveniments a Espanya està estable o continua en 
creixement? 

El sector ha tocat fons i ara el sector s’està començant a recuperar. Abans tothom feia 
esdeveniments i fins i tot per fer-ne i els esdeveniments s’han de fer si vols explicar alguna 
cosa ja que és una eina de comunicació molt potent.  

-Què us diferencia d'una agència de publicitat o comunicació? Quins són els serveis que 
oferiu? 

Fem de tot menys publicitat. No sóm dissenyadors. Fem les tasques habituals d’un gabinet de 
comunicació, de relacions publiques, de relacions institucionals que avui dia es diu public 
affairs, fem esdeveniments (la conceptualització i producción), també fem comunicación onine 
i clipping. I el que més ens diferencia és que sóm una agència de continguts, gent que és capaç 
d’escriure llargs textos, discursos  i estan especialitzats en diferents àmbits. Capacitat de 
generar continguts. També fem community manager de 3 o 4 organitzacions.  

- Podries donar-me el cas de major i menor èxit en l'organització de vostres esdeveniments? 

El centenari de la mancomunitat Catalunya es va voler fer un homenatge amb una peça 
teatralitzada i va tenir un èxit que ens va superar i van assistir entre altres personalitats en 
Jordi Pujol. 

Un altre cas d’èxit va ser la inauguració d’una fàbrica a Salamanca en què van venir autoritats 
locals i de la provincia. 

Sobretot treballem a Barcelona i Madrid tot i que també hem fet algún esdeveniment a 
Rumania, Costa Rica i Mèxic. 

Els cementiris de Barcelona van tenir la idea de fer un cicle de literatura de les belles arts i això 
va limitar molt l’assistència de la gent. 

-Creus que la comunicaió interpersonal és avui en dia la forma més eficaç per comunicar-se 
una empresa amb els seus públics?  
 
Depén. Depén totalment del missatge i de com els vols modular. Et posaré dos extrems: 
comunicació interna d'un ERE i comunicació externa dels resultats anuals. Són dues coses 
totalment diferents i caldrà decidir com ho fas en cada moment. El que està clar és que la 
comunicació interpersonal és d'un altíssim valor qualitatiu (per això és la més cara) i sovint 
serveix per comunicacions que necessiten feedback o que són d'una alta complexitat tècnica. 
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-Us heu trobat amb alguna situació en la qual la comunicació interpersonal us la ha jugat? 

La comunicació interpersonal és la més eficaç però alhora força cara. Els factors externs són 
molt importants però els intentem minimitzar. Si nosaltres podem portar la regidoria de 
l’esdeveniment la possibilitat és mínima ara si hi ha moltes persones involucrades i no queda 
clar qui s’encarrega de la regidoria pot ser un desastre. 

-Com a professional al que em dirigeixo, per què aposteu més actualment, per la integració 
de les comunicacions de màrqueting o pel màrqueting relacional i experiencial? 

Ara ajudem als clients a saber què volen dir, abans ells ens deien que volien i nosaltres deiem 
com quan i on. Ara amb la crisi hi ha hagut un canvi de paradigme en els mercats dels nostres 
clients i llavors també fem de consultors externs. Els dos tipus de marketing que em comentes 
serán bons si sempre hi ha una bona estrategia mare. Sempre que s’estigui fent un PESO: Paid, 
Earned, Shared and Owned s’estarà fent comunicació 360. I les eines s’adapten en funció del 
que necessiti el client. 

- Quina tipologia d'esdeveniments és la que més organitzeu i quin és el tipus de públic que 
vas agafar en aquests esdeveniments? 

Un 70% dels esdeveniments que organitzem són presentacions, aniversaris d’organitzacions, 
inauguracions, etc. En general el públic al qual assisteix són els stakeholders del client. I la 
majoria són esdeveniments que es volen donar a conèixer a través de notes de premsa,etc. És 
a dir que es facin públics. Els objectius de client per tant són molt clars: visiblitat en xarxes 
socials, premsa, etc. 

- Com és el client actual?  

És un client exigent, un client que no aposta pels fees continuats, que vol les propostes cada 
vegada més a mida i més innovadores. També ens trobem davant d’un client insegur, perquè 
el camp de la comunicació està canviant molt i abans de fer un esdeveniment s’ho pensen 
molt. 

- Heu notat una variació en les inversions dels vostres clients al llarg d'aquests últims anys? 

A causa de la crisi s’ha tendit a invertir menys però el sector dels esdeveniments sempre tindrà 
un mercat. 

- Quin és el vostre mètode de treballar el Networking? 

Aquí hi ha una part comercial important i també s’ha de destacar la visibilitat que té el nostre 
president ja que porta més de 25 anys dedicant-se a aquest sector. 

També tenim la comunitat Intermèdia i generem comunitat amb els que han estat clients amb 
els que són clients i amb els que poden ser clients als quals els enviem NL mensuals a una base 
de 1000 contactes i també ens comuniquem amb ells a través de xarxes socials. 
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També fem trobades offline: Intermedia Confidencial, Speakeasy, i el Twitter lunck i totes són 
mensuals. 

En el primer cas s’organitzen trobades en un entorn de confiança amb persones de l’actualitat 
informativa i aprofitem per fer Networking sempre sense periodistes. 

L’SpeakEasy és el mateix però sobre el Barça i l’Espanyol. 

I l’últim, és una trobada de gent més jove: secretaris de dirección, assessors de banc, 
quiromassatgistes,etc. I es tracta d’un Networking professional, ja que s’intercanvien 
contactes, es xarra, es donen targetes i és tot en anglès. També es genera continut en Twitter, 
de vegades portem alguna persona que engegi un start up, un voluntari, un dissenyador per tal 
que se li pugui fer preguntes i generar contingut. 

Amb aquests tres tipus de reunions fem Networking, mantenim la comunitat alimentada i 
d’aquí en surt algún client. 

-Quin tipus d'eines utilitzeu per comunicar els futurs esdeveniments que organitzeu? 

Sobretot hem de mantenir el contacte amb els periodistes i elaborar notes de premsa a través 
de les quals s’informi sobre futurs esdeveniments. També utilitzem apps pero això per grans 
esdeveniments i congressos, etc. 

- I, quin tipus d'eines utilitzeu per a la comunicació *post esdeveniment? 

Elaborem una nota de premsa amb valoracions de l’esdeveniment i valorem amb el client el 
que ha sortit bé i el que no. Si hi ha hagut videos o imatges es transmeten a través de xarxes 
socials. 

- Com són la majoria de meetings que teniu amb el client? 

Casi sempre és presencial ja que el client vol que el vagis a veure.Però abans de la primera 
reunió hi ha hagut molta feina prèvia de telèfon i mail. També es fan moltes call conferences. 

- Els vostres clients utilitzen altres formes de comunicació amb els seus públics a part de la 
comunicació a través dels esdeveniments? Quins són aquestes? 

Xarxes socials, NL, continguts a la web, gabinets de premsa, trobades amb periodistes, amb 
relacions institucionals, alguns dels quals els gestionem nosaltres. I l’esdeveniment és la 
visualització davant la societat, no és el dia a dia, és “la cirereta del pastís”. 

- Normalment es treballen els objectius de client a curt o llarg termini? 

Ens agradaría que fos a llarg plaç però cada vegada és més a curt plaç. 

- Què opineu sobre la següent afirmació? El client sempre té la raó. 

El client ens paga i ens paga per què li diem la nostra proposta i de vegades s’ha de discutir. 
L’hem de convencer de què és el millor per ell. 
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-Actualment tant clients com a agències de comunicació aposten altament per la 
comunicació digital. Us heu vists afectats per això? 

El problema és que divideixen la comunicació estratègica en mitjans digitals i no digitals i en 
agències diferents segons estiguin especialitzades i això és un error ja que es crea un 
descoordinació de les tasques i separen el que és l’estratègia de la generació de continguts i 
una cosa ha d’anar lligada a l’altra. 

-Quin sector és el que més aposta per l'organització de esdeveniments? 

El sector públic i el del gran consum. 

-Els vostres clients han confiat en vosaltres més d'una vegada? 

Alguns han estat puntuals i d’altres repeteixen amb nosaltres. 

-Disposeu de professionals qualificats només per a l'organització d'esdeveniments?  

Tenim un especialista en protocol i llavors per experiència tenim una noia que es dedica als 
esdeveniments de gran consum i Street marketing i una altra a esdeveniments de caire més 
institucional. 

- Les persones que estan presents en l'esdeveniment, estan totes centrades en un mateix 
objectiu o cadascuna en diferents objectius? 

Cadascuna està centrada en objectius diferents. Per exemple, les persones que acompanyen 
els periodistes, seguretat i el regidor de l’acte que aquest és el que ho coordina tot i estigui en 
contacte amb tot. 

ÆSi ara ens centrem en els esdeveniments en si: 

-S'afirma que un esdeveniment és un acte en temps real en el qual tot està calculat 
mil·limètricament i gens pot fallar. Creeu en això o deixeu temps per la improvisació? 

S’ha d’estar preparat pels imprevistos però tot està prèviament planificat. És molt important 
per això visualitzar el lloc i tenir-ho tot controlat (on estaran els regidors, on estarà el so, la 
llum, etc). Si s’ha d’improvitzar, ha de tenir un sentit. En el cas que algú estigui fent un discurs i 
s’està allargant però li està agradant al públic, perfecte. Llavors, ja pensem com organitzem els 
discursos que venen a continuació. 

- Utilitzeu les noves tecnologies de la comunicació? Quines incorporacions de nous formats 
heu fet en els últims anys? 

La realitat virtual s’ha creat en cas que una persona que no pugui està present a 
l’esdeveniment. I el grup de whatsapp encara que sembli una tonteria! 

-Podem considerar que els esdeveniments que organitzeu són interactius? Hi ha una 
retroalimentació d'informació dels públics cap a l'empresa? 
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Depén de l'esdeveniment. Encara estem lluny d'una interactivitat total i a tots els 
esdeveniments. Encara molts clients volen una comunicació unidireccional. Però poc a poc 
s'anirà imposant. 
 

-Si parlem d'un dels punts clau dels esdeveniments: l'eix argumental, la temàtica; Em 
pregunto: Com és el procés de crear-la? 

En el brainstorming participa tota l’agència. Partint de saber què és el que vol transmetre el 
client busquem la millor manera de com fer-ho. Busquem una coherencia entre el contingut i 
com s’expressa. 

-Què té més pes en els vostres esdeveniments, el missatge o com es transmet? 

Jo diría que ho és tot.  

-En quin moment entra en joc la creativitat a la planificació d'un esdeveniment? Quins són 
els elements creatius que més utilitzeu? 

Sempre està en joc la creativitat inclús en la creació dels plans de contingencia, els 
imprevistos,etc. A nivell de disseny ho subcontratem sempre tot i que nosaltres tenim la idea 
primitiva del què fer. 

-Mesureu l'efectivitat dels esdeveniments que organitzeu? Seguiu la metodologia de la 
piràmide ROI? (Satisfacció, Aprenentatge, Aplicació, Impacte i ROI) Utilitzeu tècniques 
diferents de mesurament per a cada esdeveniment? 

El que fem es el clipping online i el clipping de premsa i l’altre tipus és que de tots els convidats 
quins han assistit i quins no, és un tipus de investigación més qualitativa. Això ens ho demana 
sempre el client. 

Hi ha dos tipus de clipping, el quantitatiu en funció de la quantitat de mencions que hi ha 
hagut en premsa i el qualitatiu és on sóm presents i perquè és fer-ne una valoració si és 
pertinent per nosaltres aparèixer en aquell tipus de premsa. 

-Creieu que en un futur se seguirà invertint més en mitjans no convencionals i en concret en 
l'organització de esdeveniments? 

No m’atreveixo a dir-ho però tot va en funció de la distribució que els clients en facin en el 
PESO que et comentava abans. 

-Què opineu sobre els esdeveniments virtuals? Seran els propers rivals? Si no ho creeu així, 
qui serà la competència més fort? 

No crec que siguin rivals ja que la gràcia de l’esdeveniment és poder ser-hi presencialment. El 
roadshow virtual per a mi ja no és un esdeveniment. Els esdeveniments virtual spot ser positiu 
a nivell d’informació però no és comparable a les sensacions que es poden transmetre a través 
d’un esdeveniment presencial.  
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-Quins són els vostres reptes d’Intermèdia? 

Ens agradaria fer més coses amb continguts, de Brand journalism. El que volem és organitzar 
aquests continguts de qualitat a través d’eines de comunicació d’última tendencia com és el 
Brand journalism que consisteix en què una marca comuniqui informació d’actualitat a través 
d’un portal de la marca i que pugui interessar als seus usuaris i no tingui perquè està 
relacionada amb la marca. Coca cola per exemple ja ho està duent terme. 
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ALEXIA PETRIZ, EVENT COORDINATOR DE EVENTOS BARCELONA 

-Com sorgeix la idea de crear Esdeveniments Barcelona? 

Sorgeix de la necessitat de treballar per un mateix, després d’estar treballant 15 anys en 
agències de publicitat i esdeveniments. 

-Podríem afirmar que el sector dels esdeveniments a Espanya està estable o en continu en 
creixement? 

És un sector que ha patit una crisi forta però que ara s’està remuntant. Nosaltres tenim tant 
clients nacionals com internacionals. 

-Quins són els serveis que oferiu? 

El que més organitzem són activitats de teambuilding per empreses, espectacles amb actors i 
mims, espectacles de dansa, viatges d’incentius per empreses de l’estranger,etc. Les 
performance que podem organitzar, el nivell d’espectacle va molt en funció del pressupost i 
d’aquí la creativitat. Nosaltres busquem la part artística i la part tècnica. Combinem creativitat 
amb tecnologia sempre. També fem convencions de ventes, tot i que amb menys freqüència. 

Tenim una sèrie de proveïdors del món de l’espectacle, la música, tècnics amb els quals 
treballem segons el que el client ens demani. Fem una proposta totalment personalitzada 
addhoc amb les seves necessitats. 

- Podries donar-me el cas de major i menor èxit en l'organització de vostres esdeveniments? 

En tots els que jo he estat han sortit bé. Assistim a tots els esdeveniments que siguin de 
dimensions grans, per exemple si es tracta d’un espectacle petit, doncs no hi anem. Sempre, 
però encara que siguin més petits els tenim controlats tot i que no estiguem presencialment. 

-Creus que la comunicaió interpersonal és avui en dia la forma més eficaç per comunicar-se 
una empresa amb els seus públics?  

 És la comunicació tradicional, de tota la vida, la que millor funciona per mantener el tracte 
amb un client i transmetre confiança. Això no vol dir que existeixin altres modes per 
comunicació i que siguin ideals per cridar l’atenció i captar clients. Tot i així, les generaciones 
que venen s’estan acostumant a tenir una comunicació menys interpersonal, ja gairebé no les 
diferencien. 
-Us heu trobat amb alguna situació en la qual la comunicació cara a cara us la ha jugat? 

Nosaltres no hem tingut mai problemes amb aquest tema. Ens dediquem fonamental a 
espectacles amb lo qual els actors que contractem ja porten el discurs planificat i interactúen 
amb el públic i això agrada molt, el fet de poder participar. 

-Com professional a la qual em dirigeixo, per què aposteu més actualment, per la integració 
de les comunicacions de màrqueting o pel màrqueting relacional i experiencial? 

No m’atreviria a contestar. 
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- Quina tipologia d'esdeveniments és la que més organitzeu i quin és el tipus de públic que 
vas agafar en aquests esdeveniments? 

Públic de mitjana edat amb un nivell adquisitiu mitjà-alt, professionals del sector mèdic, 
tecnològic, I+D. 

- Com és el client actual? 

Hi ha clients que saben molt bé el que volen i n’hi ha d’altres que et diuen vull fer un 
esdeveniment que consisteixi en una activitat de teambuilding a Barcelona, què em podeu 
oferir? Llavors, aquí els hem de guiar. 

-Quins són els trending topics en l'organització de esdeveniments? 

Nosaltres ens dediquem a organitzar peformance llavors tot gira entorn a les novetats en 
aquesta especialització: juguem molt amb la il·luminació, espectacles amb dansa típica del país 
si ens orientem a empreses extrangeres que busquen espectacles típics d’aquí. 

- Heu notat una variació en les inversions dels vostres clients al llarg d'aquests últims anys? 

El sector ha estat bastant parat si que és veritat que segons l’estació en la que ens trobem hi 
ha molt més esdeveniments: per exemple, primavera, estiu n’hi ha molts més ja que s’aprofita 
el bon temps per fer esdeveniments a l’aire lliure,etc. Els clients tenen pressupostos més 
reduïts que anys anteriors però tenim la sort de que ells vulguin treballar amb nosaltres més 
d’una vegada. La majoria d’esdeveniments que fem són aquí Catalunya tot i que diem que 
treballem a nivell estatal. Tot i així els clients que tenim són tant nacionals com internacionals. 

- Quin és el vostre mètode de treballar el Networking? 

Nosaltres tenim una base de dades la qual va crear el nostre fundador en el seu dia i l’anem 
actualitzant. Els clients que ja han treballat amb nosaltres, no els anem a buscar però ara 
estem en procés de buscar-ne de nous a través d’internet i intentem formalitzar una reunió en 
la que els hi oferim les nostres propostes.  

Tenim la sort de tenir molt molt bon posicionament web i això és genial tant per clients d’aquí 
com a l’extranger. 

-Quin tipus d'eines utilitzeu per comunicar els futurs esdeveniments que organitzeu? 

Nosaltres no portem la comunicació dels esdeveniments que fem per els nostres clients, ja que 
la majoria són interns, moments lúdics i de festa que potser no volen comunicar. Si que 
comuniquem el dia de l’esdeveniment a través de les nostres xarxes socials: Facebook, 
Instagram i Twitter que s’està realitzant un esdeveniment en concret. 

- I, quin tipus d'eines utilitzeu per a la comunicació post esdeveniment? 

El mateix que en el cas anterior, no els hi gestionem la comunicació. Si hem pres fotografíes o 
videos si que els pengem a la nostra pàgina web per donar a conèixer els nostres treballs. 
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- Com són la majoria de meetings que teniu amb el client? 

Comencem la presa de contacte amb correu i després afegim telefon. Si es tracta de clients 
naciionals sempre intentem tenir més d’una reunió presencial per la facilitat d’entendre’ns i 
també el portem al lloc on será l’esdeveniment. Si es tracta de clients internacionals, a no ser 
que ells vinguin a Barcelona, doncs, mantenim el contacte per correu i telèfon. 

-Coneixeu bé el pla de màrqueting dels vostres clients, els seus objectius principals i 
l'audiència a la qual es dirigeix? 

De fet en el nostre cas, com que es tracten d’esdeveniments interns, no estan altament 
relacionats amb objectius de marketing amb lo qual ens interessem per la cultura corporativa 
del client i coneixe’l bé per tal de fer-li una proposta a mida si no té clar quin tipus 
d’esdeveniment vol. 

- Normalment es treballen els objectius de client a curt o llarg termini? 

Els objectius són majoritàriament a curt plaç. Preparem esdeveniments amb dos o tres 
setmanes d’antelació fins a un màxim d’un any. 

- Què opineu sobre la següent afirmació? El client sempre té la raó. 

El client té la seva raó. Evidentment és ell el que més coneix la seva empresa amb lo qual no hi 
ha dubte que té la seva raó. Ara bé, nosaltres som els professionals d’esdeveniments i som els 
que aconsellem sobre si aquell és el més adequat segons el seu pressupost, timing i objectius 
de comunicació. 

- Actualment tant clients com a agències de comunicació aposten altament per la 
comunicació digital. Us heu vist afectats per això? 

En el nostre cas no ens ha afectat ni per bo ni per dolent. Sóm una agència que es dedica a 
oferir suport artístic i tècnic en la organització d’esdeveniments de tipus espectacle, per tant, 
els clients que volen aquest tipus de comunicació, evidentment tindran les seves formes de 
comunicación amb els seus públics interns i externs de forma online i d’altres però per als 
esdeveniments, la millor forma de comunicar-se és presencialment per tant no ens hem vist 
afectats. Les eines de comunicación digital ens han facilitat el contacte amb clients extrangers i 
a tenir visibilitat web com a agència. 

 -Quin sector és el que més aposta per l'organització de esdeveniments? 

Els sectors que més aposten per esdeveniments són el mèdic tecnològic i industrial. 

-Els vostres clients han confiat en vosaltres més d'una vegada? 

Si. Els que ja han treballat amb nosaltres, si els hi ha agradat i volen tornar a organitzar algun 
altre esdeveniment a Barcelona, ens truquen de nou. 

-Disposeu de professionals qualificats només per a l'organització d'esdeveniments? Quina 
formació prèvia han tingut? 
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Són professionals que venen del món de la publicitat, els esdeveniments, comunicación 
audiovisual i del món artístic. Per tant, estan especialitzats per les tasques que realitzen. 

ÆSi ahora nos centramos en los eventos en sí: 

-S'afirma que un esdeveniment és un acte en temps real en el qual tot està calculat 
mil·limètricament i gens pot fallar. Creeu en això o deixeu temps per la improvisació? 

Tot està parlat, pensat, i ho deixem en mans dels artistes en cas que sigui una performance, el 
tipus d’esdeveniment. Per tant, s’executa el que ja s’ha pactat previament. No hi ha 
improvització a menys que sigui part de l’espectacle si es tracta d’un actor que així ho vulgui 
fer. La única improvització que hi pot haver és quan els assistents participen activament en 
l’esdeveniment, és a dir, hi ha interacció perquè així el guió ho requereix. 

- Disposeu de plans de contingència per a vostres esdeveniments? 

No en tenim de plans de contingencia. Però si per exemple hem de fer un esdeveniment a 
l’aire lliure i la meteorología no és bona, aquell esdeveniment queda cancel·lat o es retarda 
però casi sempre els tenim en locals tancats. 

- Utilitzeu les noves tecnologies de la comunicació? Quines incorporacions de nous formats 
heu fet en els últims anys? 

Utilitzem formats audiovisuals i interactius per tal de poder llençar un missatge potent d’una 
forma més creativa i alhora fer partícep al públic. Utilitzem també realitats augmentades,etc. 
Com pots veure són eines tecnològiques que es poden adaptar molt bé a la comunicació i 
transmetre un missatge d’una forma innovadora. Pretenem sorprendre al públic i que participi 
en els nostres espectacles i esdeveniments. 

-Podem considerar que els esdeveniments que organitzeu són interactius? Hi ha una 
retroalimentació d'informació dels públics cap a l'empresa? 
 
Depén de l’espectacle. Hi ha espectacles que la participació del públic és possible i divertida, 
per exemple en un Murder Dinner, amb l’animació de xanquers… En canvi n’hi ha d’altres que 
requereixen molta sincronització com el Flamenco Show, en què projeccció adiovisual i 
ballarina han de funcionar al mílimetre per aconseguir l’efecte de la performance i en aquest 
cas, el públic no participa, ni és necessari. 
Realment, la retroalimentació que tenim és la que ens arriba quan parlem l’endemà amb el 
client per comprovar que tot ha anat segons el que esperaba i asegurar-nos que queda 
content. I si veiem que repeteix i ens torna a trucar… és que això ha funcionat bé. 
 
- Si parlem d'un dels punts clau dels esdeveniments: l'eix argumental, la temàtica; Em 
pregunto: Com és el procés de crear-la? 

La temática de vegades ens vé donada pel client, llavors pensem amb quins proveïdors podem 
contactar alhora de fer l’esdeveniment a mida i si no ens donen la temàtica, llavors fem un 
brainstorming amb tot l’equip. 

-Què té més pes en els vostres esdeveniments: el missatge o com es transmet? 
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Es necessiten alhora, cap del dos té més pes que l’altre. 

-En quin moment entra en joc la creativitat a la planificació d'un esdeveniment? Quins són 
els elements creatius que més utilitzeu? 

En el primer brainstorming. Una vegada s’ha decidit la temàtica sinó ens venia donada pel 
client, busquem què necessitem en l’esdeveniment perquè tot giri entorn a aquell fil 
argumental: la decoració, la música, la il·luminació, etc. S’ha comentat anteriorment, tots els 
realcionats amb la fussió del món de l’espectacle i la combinació de les noves tecnologies que 
permeten fer-lo més espectacular. 

-Mesureu l'efectivitat dels esdeveniments que organitzeu? Si és així, com la mesureu? Seguiu 
la metodologia de la piràmide ROI? (Satisfacció, Aprenentatge, Aplicació, Impacte i ROI) 

En el nostre cas els clients no buquen un retorn d’inversió. Ja que es tracten d’esdeveniments 
interns la majoria, amb els treballadors de l’empresa, el que busquen és que es creei un bon 
ambient, que disfrutin, facin activitats conjuntes, es relacionin i participin en les activitats que 
se’ls hi proposa. Es busca un bon ambient entre els treballadors i que es propagui i continui 
després en l’àmbit laboral. 

-Creieu que en un futur se seguirà invertint més en mitjans no convencionals i en concret en 
la comunicació a través dels esdeveniments? 

Jo crec que si, la tendencia és que vagi cap a l’alça. Els esdeveniments són una forma de 
comunicaió única, especial perquè és personalitzada i creativa, i sobretot en directe, una 
manera de generar una experiència nova entre el públic assistent que es fa que participi a 
diferència de la publicitat convencional, així que a la que la crisi es remonti, s’invertirà més en 
esdeveniments. 

-Què opineu sobre els esdeveniments virtuals? Seran els propers rivals? Si no ho creeu així, 
qui és i qui creïs que serà la competència més forta? 

Penso que els esdeveniments no tenen una competència directe més que les agències 
existents i les que van sorgint al voltant d’aquest sector. Els esdeveniments virtuals en el 
nostre cas que ens dediquem principalment a la organització de performance i activitats de 
teambuilding o viatges d’incentius, no són sustituibles per el món virtual ja que si una empresa 
extrangera no es pot permetre anar a un altre país a realitzar activitats per als seus 
treballadors, busquen altres mètodes que puguin fer en el seu país però no crec que fessin mai 
un viatge d’incentius virtual. Els esdeveniments virtuals encara no han penetrat amb força en 
el nostre mercat. 

- Quins són els reptes de Eventos Barcelona ? 

Es concentren en la búsqueda de nous clients tant nacionals com internacionals i a través de 
noves propostes que estem plantejant. Centrar-nos amb força a organitzar esdeveniments per 
empreses i que el públic ens relacioni cada vegada més amb aquest servei i no amb la 
organització de bodes, batejos i comunions. Així que els nostres esforços tiren cap aquí. 
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ÀNGELA GRAU, ACCOUNT EXECUTIVE EXCLUSIVE EVENTS 

-Com sorgeix la idea de crear Grupo Exclusive? 

Va néixer com a agència de models. Fa 30 anys que hi sóm a Madrid i 9 a Barcelona. Va 
començar a Madrid i fa tres anys van decidir ampliar el mercat per dedicar-se també al món 
dels esdeveniments fent-ne la producción íntegra. Llavors tenim el Grupo Exclusivé com a 
proveïdors de models, actors, figurants i hostesses, i Exclusive Events com a agència 
productora d’esdeveniments. 

-Podríem afirmar que el sector dels esdeveniments a Espanya està estable o en continu en 
creixement? 

Actualment està en creixement sobretot a Barcelona. Com et dic vam començar a Madrid i 
llavors es va anar ampliant a Barcelona, Valencia i Marbella. Amb els esdeveniments tenim 
l’avantatge de causar un impacte directe amb el target al qual ens dirigim a diferencia de la 
publicitat convencional que també té una tarifa bastant més cara. El que és més car en 
esdeveniments són les escenografies. 

-Quins són els serveis que oferiu? 

Sóm sobretot agència de producció d’esdeveniments a Madrid i de models, figurants i 
hostesses a Barcelona. També actuem com a agència de reconeixement d’artistes ja que tenim 
mags, esportistes professionals, ballarins,etc per tot tipus d’esdeveniments i produccions 
publicitaries. També tenim una categoría que es diu specials: per exemple, bessons idèntics, 
gent tatuada, gent diferent. Tenim més de 33.000 persones en la nostra base de dades i estan 
organitzades en diferents categories. Jo coordino tota la gent que necessiten per 
esdeveniments o produccions publicitaries que es fan aquí Catalunya llavors si algún client 
català vol fer el seu esdeveniment a la resta d’Espanya es coordina des de Madrid on hi ha la 
central. En la nostra agència tenim l’executiu de comptes que és qui té el contacte amb el 
client i les  bookers que són les encarregades de fer el filtratge i proposar uns determinats 
actors, models o hostesses pel determinat tipus d’esdeveniment. 

Els esdeveniments que més s’organitzen són convencions de ventes, presentacions de 
producte, esdeveniments amb públic intern de l’empresa i amb públic extern per donar més 
notorietat i imatge. 

- Podries donar-me el cas de major i menor èxit en l'organització de vostres esdeveniments? 

Hem fet la campanya 50 sombras de Grey amb Vanity Fair en el que el target en aquest cas era 
el client final. Ens hem dedicate als cines d’arreu d’Espanya hem contruit stands de Vanity Fair 
on hi havia unes noies treballant amb unes urnes per un sorteig i totes les persones que 
anaven a veure la peli els hi feiem una foto en un photocall i si penjaven la foto en les xarxes 
socials doncs podien agafar una papareta de la urna i entrar en el sorteig de 4 categories de 
regals. 
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Després una altra campanya exitosa és la de Maggie fideus orientals en què hem fet el 
llançament que consistía en distribuir gent amb cotxes per les grans ciutats principalment Bcn i 
Madrid en que la gent demanava una mostra pel Twitter i llavors automàticament es redirigia 
aquesta petició amb una web en què nosaltres teniem 50 persones treballant disfressades de 
gueisha, panda, entre altres i havien d’anar a casa seva a presentar-se com a sorpresa a portar-
li els fideus orientals. Llavors nosaltres vam coordinar el lloguer de cotxes i vam proporcionar 
el personal. 

-Creus que la comunicaió interpersonal és avui en dia la forma més eficaç per comunicar-se 
una empresa amb els seus públics?  

Sí, tot i que no s’arriba a un nombre de públic tant gran, pel que està bé combinar-ho amb una 
campaña de comunicació digital. 

-Us heu trobat amb alguna situació en la qual la comunicació cara a cara us la ha jugat? 

Passa molt poques vegades en general sempre surt bé i si el client no li ha agradat l’any 
següent no repeteix però casi mai passa. 

-Com professional a la qual em dirigeixo, per què aposteu més actualment, per la integració 
de les comunicacions de màrqueting o pel màrqueting relacional i experiencial? 

Per les comunicacions de marketing integrades. 

- Quina tipologia d'esdeveniments és la que més organitzeu i quin és el tipus de públic que 
vas agafar en aquests esdeveniments? 

Ara volem entrar a treballar amb fires i congressos i tot depen del tipus d’esdeveniments, els 
congressos medics requereixen un target molt específic però per exemple en el repartiment de 
flyers al carrer aquí no hi ha cap tipus de filtratge ja que es tractarà d’esdeveniments amb un 
públic molt obert. 

- Com és el client actual? 

Les coses són per ahir. Per exemple pots estar planificant una cosa durant tres mesos i un dia 
abans et poden canviar les coses, per tant cada vegada són molt més exigents i no sempre 
respecten timings.  

-Quins són els trending topics en l'organització de esdeveniments? 

Ens estan demanant molts esdeveniments amb temàtica o perfil oriental. També es fan forces 
accions d’streetmarketing, coses noves que trenquin i cridin l’atenció. I la creativitat en aquest 
cas es limita segons les condicions i normatives de l’ajuntament. 

- Heu notat una variació en les inversions dels vostres clients al llarg d'aquests últims anys? 

S’ha notat molt però ara comença a arrencar, també depen de l’època de l’any, hi ha moltes 
campanyes abans de nadal i abans de l’estiu i molts esdeveniments al llarg de l’estiu. 

- Quin és el vostre mètode de treballar el Networking? 
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Quan vaig entrar fa dos anys hi havia una base de dades i són clients que en algún momento 
s’ha contactat amb ells o que s’han fet coses. Llavors el que intento fer és contactar amb 
possibles clients nous i s’intenta fer una reunió on es mostra tot el que es té i s’anima a que 
provin normalment algo petit i en un preu especial. I amb els que tenim són clients fidelitzats 
els que cada més fan coses. 

Quan un esdeveniment va molt bé ens diuen que volen les mateixes persones treballant per 
l’any següent. 

-Quin tipus d'eines utilitzeu per comunicar els futurs esdeveniments que organitzeu? 

Si a part de flyers que és el que et comentava, també per convencions es fan campanyes 
digitals en les quals es donen pistes als consumidor sobre la tipología d’esdeveniment que 
assistiran i en el cas de viatges d’incentius per anunciar-los doncs s’envia un mail privat amb 
una serie de pistes per poder descobrir quin serà l’esdeveniment final. 

- I, quin tipus d'eines utilitzeu per a la comunicació post esdeveniment? 

Un cop s’acaba l’esdeveniment el que fem és trucar al client final per tal de valorar com ha 
anat i a la nostra gent que ha estat treballant per l’esdeveniment. 

-Com són la majoria de meetings que teniu amb el client? 

Sempre intentem fer reunions presencials si és possible o trucades ja que de vegades envíen 
un mail i ja està i això no és suficient informació per entendre’s 100% ja que el que potser 
demanen en el mail no té res a veure amb el que realment volen. 

- Normalment es treballen els objectius de client a curt o llarg termini? 

Normalment a curt plaç.  

- Què opineu sobre la següent afirmació? : El client sempre té la raó. 

El que està clar és que el client et contracta i tu li ofereixes un servei però s’ha de ser realista i 
sincer si es veu que alguna cosa no es pot fer s’ha de dir. 

-Actualment tant clients com a agències de comunicació aposten altament per la 
comunicació digital. Us heu vist afectats per això? 

A nosaltres ens ha afavorit ja que fem moltes coses per internet, els esdeveniments estan 
lligats amb el mon online per comunicar-los, etc. 

-Quin sector és el que més aposta per l'organització de esdeveniments? 

El sector de l’alimentació i el sector mèdic. 

-Els vostres clients han confiat en vosaltres més d'una vegada? 

Si. 
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-Disposeu de professionals qualificats només per a l'organització d'esdeveniments? Quina 
formació prèvia han tingut? 

Si casi tots venim del món de la comunicació: marketing, publicitat, relacions publiques, 
audiovisuals,etc. 

ÆSi ara ens centrem en els esdeveniments en si: 

-S'afirma que un esdeveniment és un acte en temps real en el qual tot està calculat 
mil·limètricament i gens pot fallar. Creeu en això o deixeu temps per la improvisació? 

Tot està planificat i coordinat, s’ha de respectar els timings tot i que de vegades s’allarga. 

- Disposeu de plans de contingència per a vostres esdeveniments? 

Si ja que si pel que sigui un model o actor no pot assistir el dia de l’esdeveniment tenim un 
grup de gent del mateix perfil que s’anomenen backups i que està disponible en cas que es 
necessiti per aquell esdeveniment. Aquest seria el nostre pla de contingencia. 

- Utilitzeu les noves tecnologies de la comunicació? Quines incorporacions de nous formats 
heu fet en els últims anys? 

Si cada vegada s’utilitzen més: per exemple, les conferències en streaming, realitats 
augmentades, efectes sensorials,etc. 

-Podem considerar que els esdeveniments que organitzeu són interactius? Hi ha una 
retroalimentació d'informació dels públics cap a l'empresa? 
 
Hi ha esdeveniments de tot tipus, alguns com els concursos sí que tenen resposta per part del 
client, d’altres es simplement per arribar al públic i fer-els partíceps d’una campaña o 
producte, però no es recull feedbakc, simplement es dona a conéixer de forma directe. 
 

-Si parlem d'un dels punts clau dels esdeveniments: l'eix argumental, la temàtica; Em 
pregunto: Com és el procés de crear-la? 

Quan entra un projecte normalment es deixa un dia de marge i es fa brainstorming individual i 
l’endemà es fa una recopilació d’idees de totes les persones de l’equip per poder buscar un fil 
argumental i a partir d’aquí centrar-se en la producció de l’esdeveniment. 

-Què té més pes en els vostres esdeveniments: el missatge o com es transmet? 

Les dues coses ja que el missatge és la base però s’ha de saber com vendre a través de la 
manera. 

-En quin moment entra en joc la creativitat a la planificació d'un esdeveniment? Quins són 
els elements creatius que més utilitzeu? 

A l’inici. La creativitat s’ha de saber jugar amb el timing i el pressupost, d’entre altres. De 
vegades és més fàcil fer esdeveniments de pressupostos més petits.  
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-Mesureu l'efectivitat dels esdeveniments que organitzeu? Si és així, com la mesureu? Seguiu 
la metodologia de la piràmide ROI? (Satisfacció, Aprenentatge, Aplicació, Impacte i ROI) 

Per exemple, si tens llistes d’assistència sobre els assistents d’un congrés si que es pot estimar 
i també en el repartiment de flyers quants s’han repartit i en el cas de difusió a través de 
xarxes socials doncs es pot contar el nombre d’aparicions. 

Però no tenim cap metodología concreta el que fem és sobretot parlar amb el client final i 
valorar com ha anat l’esdeveniment. 

-Creeu que en un futur se seguirà invertint més en mitjans no convencionals i en concret en 
la comunicació a través dels esdeveniments? 

Si tant amb esdeveniments com en comunicació digitial.  

-Què opineu sobre els esdeveniments virtuals? Seran els propers rivals? Si no ho creeu així, 
qui és i qui creïs que serà la competència més fort? 

Els esdeveniments virtuals són una eina però no arriben a tenir la notorietat d’un 
esdeveniment presencial, es poden complementar i adaptar-se però no substituir-se.  

-Quins són els reptes de Grupo Exclusive? 

Més notorietat i aconseguir més clients. 
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BÁRBARA DEL MORAL, ACCOUNT EXECUTIVE OGILVY PUBLIC RELATIONS 

-¿Cómo surge la idea de crear Ogilvy Public Relations? 

Esta idea la tuvieron hace mucho tiempo, yo ni estaba. Básicamente trabajamos para generar 
un estado de opinión favorable hacia la marca y así conseguir sus objetivos en comunicación. 

-¿Podríamos afirmar que el sector de los eventos en España está estable o continua en 
crecimiento? 

Si lees las noticias de cada día, fíjate que siempre hay eventos. La bridal week, el salón del 
automóvil, Primavera sound, etc. Aunque no nos paremos a pensar, siempre hay eventos. 
Hemos tenido un época algo baja por la crisis, pero creo que poco a poco vamos levantando la 
cabeza. Si la economía avanza, nosotros también. Todo es una rueda. 

-¿Cuáles son los servicios que ofrecéis? 

Nuestras oficinas en Madrid y Barcelona cuentan con cinco áreas de especialización, cada una 
caracterizada por un conocimiento profundo de distintos sectores del mercado. 

Comunicación corporativa (finanzas, construcción, aviación, educación, cultura) 
Comunicación de marketing (moda, turismo, automóviles, gran consumo) 
Comunicación de tecnología (telefonía, Internet, software, servicios de IT) 
Comunicación de salud (biotecnología, farmacéuticos, medicina) 
Public Affairs (cultura, administración pública, ONG's, asociaciones) 

-¿Opina que la comunicación interpersonal es la vía más eficaz para transmitir los mensajes 
de una marca? 

Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la comunicación.  

La comunicación interpersonal que se realiza entre dos personas, la comunicación grupal que 
tiene lugar entre tres o más personas y la comunicación social que utiliza elementos técnicos y 
puede llegar a millones de personas.  

Aunque es la mejor manera de comunicarse con el consumidor, depende mucho de qué es lo 
que queremos comunicar y a cuánta gente. 

Es la comunicación que utilizamos cada día, no?  

-¿Cómo profesional a la que me dirijo, por qué apostáis más actualmente, por la integración 
de las comunicaciones de marketing o por el marketing relacional y experiencial? 

EL marketing experiencial igualmente puede ayudar a captar, fidelizar clientes y lograr 
incrementar el valor de vida de un cliente.  
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- ¿Qué tipología de eventos es la que más organizáis y cuál es el tipo de público que asiste en 
estos eventos? 

Hay de todo tipo, desde presentaciones de productos a medios y bloggers, fiestas con 
influencers para dar a conocer un tipo de producto, comunicación interna en empresas, 
formación de portavoces, convenciones… 

- ¿Cómo es el cliente actual? 

Exigente, muy formado, atento a las novedades… a las rrss, activo! 

-¿Qué tipo de herramientas utilizáis para comunicar los futuros eventos que organizáis? ¿Y la 
comunicación post evento? 

Empleamos diversas herramientas de trabajo incluyendo: 360º Brand Stewardship (estrategia 
de marca), Auditorías de imagen, Identity (diseño de identidad corporativa), Brand Genesis 
(desarrollo de marcas), Brandshield (gestión de crisis), Business to Business, Concienciación 
ciudadana, Eventos Especiales, Lobbying, Márketing Deportivo, Patrocinio, Relaciones con 
celebrities y Relaciones con medios. 

- ¿Cómo son la mayoría de meetings que tenéis con el cliente?  

Depende del cliente… es una combinación de las 3! 

- ¿Vuestros clientes utilizan otras formas de comunicación con sus públicos a parte de la 
comunicación a través de los eventos? ¿Cuáles son estas? 

Si, no todo es eventos. Hay presentaciones de producto, hay ruedas de prensa, publicidad, 
redaccionales… 

- ¿Funcionáis también cómo consultoría? 

Si! 

- ¿Normalmente se trabajan los objetivos de cliente a corto o largo plazo? 

Según el perfil del cliente. Suele ser a medio, largo plazo.  

- ¿Qué opináis sobre la siguiente afirmación? El cliente siempre tiene la razón. 

No siempre tiene la razón, por supuesto. 

Escuchamos, valoramos, aprendemos del cliente… e intentamos que él aprenda con nosotros. 

-Actualmente tanto clientes como agencias de comunicación apuestan altamente por la 
comunicación digital. ¿Os habéis vistos afectados por ello?  

Hoy por hoy la comunicación digital es básica! Nos hemos adaptado! 

-¿Qué sector es el que más apuesta por la organización de eventos? 

Grandes empresas. El perfil puede ir por sector ropa, tecnología, laboratorios… 
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-¿Vuestros clientes han confiado en vosotros más de una vez? 

Si y de dos… y de tres! 

-¿Disponéis de profesionales cualificados sólo para la organización de eventos? ¿Qué 
formación previa han tenido? 

RRPP, creativos, periodistas, protocolo, expertos en eventos… 

ÆSi ahora nos centramos en los eventos en sí: 

-Se afirma que un evento es un acto en tiempo real en el que todo está calculado 
milimétricamente y nada puede fallar. ¿Creéis en eso o dejáis tiempo para la improvisación?  

Lo calculamos siempre al milímetro, aunque siempre hay que dejar espacio para la 
improvisación… en un evento es el pan de cada día, hay que ser rápido. 

- ¿Utilizáis las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Qué incorporaciones de nuevos 
formatos habéis hecho en los últimos años? 

Ahora con la era digital y las rrss, tenemos a expertos en comunicación digital, 360º Digital 
Influence. 

-¿Podemos considerara que los eventos que realizáis son interactivos? ¿Hay una 
retroalimentación de los públicos hacia la empresa? 

Si a los asistentes les interesa el tema y lo encuentran atractivo si participan. Además también 
hay un cierto aire a q a la gente le gusta decir explicar q ha estado en tal sitio u otro y las rrss 
ayudan a esto de manera rápida y al instante. 
 
Si, hay una retroalimentación y esto ayuda muchísimo a la empresa. Es básico. 
 

- Si hablamos de uno de los puntos clave de los eventos: el eje argumental, la temática; Me 
pregunto: ¿Cómo es el proceso de crearla? 

Algunas veces te viene dado por el cliente… otras lo creamos nosotros con nuestro 
departamento creativo y el departamento de cuentas… 

-¿Qué tiene más peso en vuestros eventos, el mensaje o cómo se transmite? 

Las dos cosas por igual. 

-¿Medís la efectividad de los eventos que organizáis? ¿Qué técnicas utilizáis? 

Si, las medimos… Hay empresas especializadas, que nos ayudan, a medir los eventos, 
presentaciones, etc. Existen numerosas técnicas de medición aplicables, como cuestionarios, 
contratos, hasta planes de acción, que nos indicarán además en qué áreas podemos mejorar y 
qué otras son replicables a futuro. El método a aplicar dependerá del tipo de evento y los 
recursos disponibles para hacerlo. 
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El resumen o lo que presentamos al cliente, es el clipping. Con este documento lo que 
hacemos es valorar en términos monetarios los datos recolectados para desarrollar el ROI. 

-¿Creéis que en un futuro se seguirá invirtiendo más en la comunicación a través de los 
eventos? 

No sabría decirte si se seguirá invirtiendo más en la comunicación a través de los eventos… 
¡ojalá! 

-¿Qué opináis sobre los eventos virtuales? ¿Serán los próximos rivales?  

¿Rivales? No… son eventos y nosotros somos profesionales en eventos. 

-¿Cuáles son los retos de Ogilvy Public Relations? 

¡Seguir creciendo! 
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BLANCA MARTÍN, PROJECT MANAGER EVENTIVE S.L. 

-¿Cómo surge la idea de crear Eventive S.L.? 

Al entrar el MWC en Barcelona, abrimos oficina y comenzamos como Agencia Oficial del 
Congreso. 

-¿Podríamos afirmar que el sector de los eventos en España está estable o en continuo en 
crecimiento?  

Sí, la tendencia va en aumento. Hemos pasado un momento malo en España, pero todo 
apunta a que la inversión en eventos y comunicación experiencial se incrementará en los 
próximos años., por eso hay que estar al día de todas las tecnologías. 

-¿Cuáles son los servicios que ofrecéis?  

Somos una agencia de comunicación 360º especializada en producción de eventos. Ofrecemos 
un departamento de producción y técnica on site, que otras muchas no ofrecen o 
subcontratan. De esta manera podemos aconsejar en todo momento y dar un valor añadido. 

- ¿Podrías darme el caso de mayor y menor éxito en la organización de vuestros eventos? 

Mayor: Mobile World Congress cada año se supera 

Menor: Fue un evento para una marca tailandesa. En principio el cliente aseguró que iban a 
presentarse 20 personas en la cena, y aparecieron la mitad… 

-Se afirma que la comunicación interpersonal es la más eficaz para transmitir algunos 
mensajes. ¿Os habéis encontrado con alguna situación en la que la comunicación cara a cara 
os la ha jugado? No, todas las personas de la plantilla estamos dotadas de una parte comercial 
bastante buena y normalmente los clientes siempre salen contentos después de un F2F. 

-¿Cómo profesional a la que me dirijo, por qué apostáis más actualmente, por la integración 
de las comunicaciones de marketing o por el marketing relacional y experiencial? 

Marketing experiencial siempre. Ellos, los clientes, quieren sentir, quieren experimentar y 
probar cosas. Nunca puede sustituir la tecnología a la experiencia del evento onsite. Deben ir 
de la mano. 

- ¿Qué tipología de eventos es la que más organizáis y cuál es el tipo de público que asiste en 
estos eventos?  

Como agencia especializada en producción y comunicación para empresas B2B, nuestros 
eventos son en su mayor parte, corporativo. Aunque también hacemos eventos sociales y 
estrategia de comunicación 360º. 

- ¿Cómo es el cliente actual? 

 Exigente y siempre quiere sorprender y algo nuevo. 

-¿Cuáles son los trending topics en la organización de eventos?  
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Conseguir el Wow effect en los asistentes. 

- ¿Habéis notado una variación en las inversiones de vuestros clientes a lo largo de estos 
últimos años?  

Si, apostan por más número de eventos pero más personalizados, es decir, más pequeños en 
cuanto a asistentes. 

- ¿Cuál es vuestro método de trabajar el Networking?  

Acudir a ferias, realizar acciones comerciales y ahora como estamos en pleno proceso de 
cambio de nombre, realizaremos acciones de RRPP y comunicación dirigidas a clientes y 
proveedores. 

-¿Qué tipo de herramientas utilizáis para comunicar los futuros eventos que organizáis?  
Digitales y tecnológicas. Redes sociales, acciones de Street marketing estratégicamente 
estudiadas. 

- ¿Y, qué tipo de herramientas utilizáis para la comunicación post evento? 

 Digitales también. Enseñamos los eventos de más éxito en todas nuestras publicaciones. 

- ¿Cómo son la mayoría de meetings que tenéis con el cliente? 

Como nuestro cliente es internacional en la mayor parte, normalmente planeamos conference 
calls o videoconferencias para presentarle nuestras propuestas. Ellos se desplazan cuando 
tienen que ver el espacio (Site inspections) o hacer pruebas de menú. 

Los clientes se encargan muy bien de que nosotros como su partner agencia de comunicación 
entendamos muy bien su política y estilo de comunicación. 

- ¿Vuestros clientes utilizan otras formas de comunicación con sus públicos a parte de la 
comunicación a través de los eventos? 

 Si, notas de prensa, comunicados, dependiendo del país en el que se quieran dar a conocer, 
utilizan unos medios u otros.. 

- ¿Vuestros clientes tienen claros sus objetivos para la consecución de sus eventos, o sois 
vosotros como consultores que los ayudáis a encontrar y perfeccionar?  

Siempre hacemos un poco de consultoría e intentamos aconsejar al cliente con nuestro Know 
How.El cliente no está especializado en eventos. Nosotros sí y queremos que él se sienta a 
gusto entendiendo todo. 

- ¿Qué opináis sobre la siguiente afirmación?: El cliente siempre tiene la razón.  

No estoy de acuerdo. Muchas veces el cliente no es un profesional del evento y hay que 
explicarle el por qué sí se puede o no se puede lo que él quiere. Siempre con una sonrisa en la 
boca. 
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-Actualmente tanto clientes como agencias de comunicación apuestan altamente por la 
comunicación digital. ¿Os habéis vistos afectados por ello?  

Sí claro, y más formando parte del MWC… la tecnología está a la orden del día y hay que 
renovarse o morir… 

-¿Qué sector es el que más apuesta por la organización de eventos?  

Tecnología. 

-¿Vuestros clientes han confiado en vosotros más de una vez?  

Sí, tenemos nuestros clientes fieles. 

ÆSi ahora nos centramos en los eventos en sí: 

-Se afirma que un evento es un acto en tiempo real en el que todo está calculado 
milimétricamente y nada puede fallar. ¿Creéis en eso o dejáis tiempo para la improvisación?   

El evento tiene mucho de improvisación porque siempre pasa algo que no te esperas y hay que 
estar preparado.  

- ¿Disponéis de planes de contingencia para vuestros eventos?  

Sí, en la medida de lo posible, tenemos que contar con un PLANB y presupuestárselo a cliente. 

- ¿Utilizáis las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Qué incorporaciones de nuevos 
formatos habéis hecho en los últimos años?  

Las redes sociales y softwares internos para la organización interna de la empresa. 

- Si hablamos de uno de los puntos clave de los eventos: el eje argumental, la temática; Me 
pregunto: ¿Cómo es el proceso de crearla?  

Brainstorming y concepto que el cliente quiera dar a enseñar como clave en el evento. Todos 
los clientes tienen un objetivo principal para realizar un evento. El Concepto del evento tiene 
que demostrarlo. 

-¿Qué tiene más peso en vuestros eventos: el mensaje o cómo se transmite?  

Cómo se transmite 

-¿En qué momento entra en juego la creatividad en la planificación de un evento? ¿Cuáles 
son los elementos creativos que más utilizáis?  

Todo tiene que ser creativo. Hasta un presupuesto puede serlo. El caso es llamar la atención de 
manera positiva en nuestro cliente. 

-¿Medís la efectividad de los eventos que organizáis? Si es así, ¿cómo la medís? ¿Seguís la 
metodología de la pirámide ROI? (Satisfacción, Aprendizaje, Aplicación, Impacto y ROI).   

Si, la medimos haciendo Surveys (Encuestas) de satisfacción en clientes. 
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-¿Creéis que en un futuro se seguirá invirtiendo más en medios no convencionales y en 
concreto en la comunicación a través de los eventos?  

La sociedad está, cada vez más, sobre expuesta a demasiada información que viene por los 
medios ATL, los medios convencionales. El evento corporativo (BTL) debe estar presente para 
ofrecer esta posibilidad de probar el producto o servicio en cuestión al cliente/consumidor. Es 
una oportunidad de enganche que supera el 50% del impacto de un anuncio en la TV o radio. 

-¿Qué opináis sobre los eventos virtuales? ¿Serán los próximos rivales? Si no lo creéis así, 
¿quién es y quién crees que será la competencia más fuerte?  

No. Como he dicho antes no debemos olvidar que a los asistentes no les vale con tener una 
pantalla delante y observar. Ellos quieren sentir, quieren experimentar y probar cosas. Nunca 
puede sustituir la tecnología a la experiencia del evento onsite. Deben ir de la mano. 

- ¿Cuáles son los retos de Eventive S.L ?  

Aumentar la cifra de negocio. 
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CARLOS MORALES, EVENT MANAGER DE DICOM 

-¿Cómo surge la idea de crear Dicom? 

Los inicios en el 89 empezaron con 7 personas para dar servicio al sector de la publicidad 
creamos un estilo propio. Ofrecemos calidad y este signo nos pertenece y hemos ido 
evolucionando hasta especializarnos al sector de los eventos hace 9 años. Trabajamos con 
grandes clientes como Audi, Volkswagen, BMW, etc. Y otros más pequeños como Nespresso, 
Desigual,etc que nos ayudan a no depender de los grandes. 

-¿Podríamos afirmar que el sector de los eventos en España está estable o en continuo en 
crecimiento?  

El sector está con una sensación buena, está más animado pero a nivel presupuestario está 
estable. La parte digital ha crecido mucho pero son los eventos los que generan experiencia y 
ayudan a poder presenciar el producto de una forma tangible. 

Espero que vaya mejorando y también la idea del piratismo que parece que cualquiera puede 
hacer eventos hoy. Pero un cliente inteligente siempre tiene que pensar a largo plazo. 

-¿Cuáles son los servicios que ofrecéis? 

Somos una agencia de eventos con producción propia es decir producimos íntegramente los 
eventos y esto nos diferencia de otras agencias de eventos que subcontratan servicios. Esto 
nos da mucha flexibilidad y control sobre el proyecto. 

- ¿Podrías darme el caso de mayor y menor éxito en la organización de vuestros eventos? 

Sin duda, el mayor éxito ha sido la organización del Mobile World Congress que aunque haya 
sido en la fira de Barcelona hemos traido la esencia de Barcelona allí con toda la decoración 
presente para que la gente se sienta en la ciudad. 

Antes se podía utilitzar la confianza, ahora también pero la mayoría de proyectos que ganamos 
es por concurso. 

-Crees que la comunicación interpersonal es hoy en día la forma más eficaz para 
comunicarse una empresa con sus públicos? 

Cualquier sistema de comunicación, siempre que el contexto y la aplicación sean los 
adecuados y el objetivo marcado sea claro y conciso, es eficaz. La comunicación interpersonal 
es igual de eficaz que cualquier otro método, sin embargo creo firmemente que la relación 
interpersonal está en la cúspide de la pirámide. Trabajamos con emociones, con sentimientos 
que en muchas ocasiones sólo se pueden mostrar cara a cara. 
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-¿Os habéis encontrado con alguna situación en la que la comunicación cara a cara os la ha 
jugado?  

No suele pasar ya que contratamos personas para que den discursos con trayectorias 
profesionales bastante largas y serias. Recuerdo un caso en que la persona que estaba dando 
el discurso, tenía que decir Puleva y dijo Nestlé o otra marca.  

-¿Cómo profesional a la que me dirijo, por qué apostáis más actualmente, por la integración 
de las comunicaciones de marketing o por el marketing relacional y experiencial? 

Ambas cosas son importantes de hecho el marketing relacional y experiencial está dentro de la 
integración de comunicaciones de marketing y esta es la gran rueda de la comunicación en la 
que todos los dientes que participen para una determinada comunicación tienen que estar en 
contacto para que esa rueda se mantenga en equilibrio. 

- ¿Qué tipología de eventos es la que más organizáis y cuál es el tipo de público que asiste en 
estos eventos? 

Somos grandes expertos en convenciones, presentaciones de producto, stands para ferias,etc. 
Pero sobretodo convenciones. Depende del cliente se trabaja con un público general o más 
segmentado. 

- ¿Cómo es el cliente actual?  

El cliente es exigente y es un cliente preocupado. También diría que es un cliente infiel, listo. 
La relación de confianza existe pero no existe la fidelidad.  

-¿Cuáles son los trending topics en la organización de eventos?  

Lo que se lleva es la emoción. Integrar los asistentes al evento, se lleva mucho lo interactivo, 
que el público participe. 

- ¿Habéis notado una variación en las inversiones de vuestros clientes a lo largo de estos 
últimos años?  

Si en general se ha notado que la inversión ha bajado, aunque ahora se está arrancando de 
nuevo. 

- ¿Cuál es vuestro método de trabajar el Networking?  

Nosotros insistimos mucho a través de teléfono. En los eventos, al reunirse profesionales del 
mismo sector resulta ser el lugar idóneo para el Networking. 

-¿Qué tipo de herramientas utilizáis para comunicar los futuros eventos que organizáis?  

A través de  mailing y social media. Aunque preferiría el correo convencional pero por ahorro y 
por sostenibilidad se utiliza mucho más la comunicación digital. Se debe destinar el 
presupuesto en otras partes más interesantes del evento: decoración, catering, etc.  
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- ¿Y, qué tipo de herramientas utilizáis para la comunicación post evento?  

Los mismos. 

- ¿Cómo son la mayoría de meetings que tenéis con el cliente?  

Creemos en lo presencial donde podemos mostrar nuestro talento y donde entendemos más 
al cliente con el cara a cara. 

- ¿Vuestros clientes utilizan otras formas de comunicación con sus públicos a parte de la 
comunicación a través de los eventos? ¿Cuáles son estas?  

Tv, cine, radio, Street marketing, acciones en el punto de venta, comunicación digital,etc. 

- ¿Vuestros clientes tienen claros sus objetivos para la consecución de sus eventos, o sois 
vosotros como consultores que los ayudáis a encontrar y perfeccionar?  

Normalmente tienen los objetivos muy claros aunque si aconsejamos si creemos que deben 
haber cambios. 

- ¿Normalmente se trabajan los objetivos de cliente a corto o largo plazo?  

Los objetivos son a corto plazo 

- ¿Qué opináis sobre la siguiente afirmación? : El cliente siempre tiene la razón. 

Si no la tiene, debemos hacerles entender por qué no la tienen y aconsejarlo. Se puede 
equivocar y entonces juntos debemos llegar a la solución.  

-Actualmente tanto clientes como agencias de comunicación apuestan altamente por la 
comunicación digital. ¿Os habéis visto afectados por ello?  

Es una herramienta que nos ayuda a comunicar los futuros eventos y crear difusión así que no 
lo vemos como un obstáculo. Si nos llegan proyectos difíciles de ejecutar siempre proponemos 
un alternativa siempre hablamos con nuestro departamento técnico y creativo. 

-¿Qué sector es el que más apuesta por la organización de eventos?  

La industria del alcohol, marcas de ropa, de deporte, tecnología y automoción. El sector de la 
automoción siempre ha sido el rey de los eventos.  

-¿Vuestros clientes han confiado en vosotros más de una vez?  

Si claro, pero ya te digo la mayor parte de proyectos que entran, entran por concurso. 

-¿Disponéis de profesionales cualificados sólo para la organización de eventos? ¿Qué 
formación previa han tenido?  

Si son perfiles senior del ámbito de la comunicación, el marketing, el diseño y la organización 
de eventos. 
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ÆSi ahora nos centramos en los eventos en sí: 

-Se afirma que un evento es un acto en tiempo real en el que todo está calculado 
milimétricamente y nada puede fallar. ¿Creéis en eso o dejáis tiempo para la improvisación?  

0 tiempo para la improvisación. Aunque siempre puede ocurrir algo, siempre debes estar 
preparado para la contingencia pero no para la improvisación. 

- ¿Disponéis de planes de contingencia para vuestros eventos?  

Si siempre, en el caso del Mobile World Congress teníamos la obligación de tener plan de 
contingencia. Siempre que tenemos un evento al aire libre tenemos un plan B por si ese día las 
previsiones meteorológicas no son las adecuadas. 

- ¿Utilizáis las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Qué incorporaciones de nuevos 
formatos habéis hecho en los últimos años?  

Formatos multimedia, interactivos, digitales, redes sociales.  

-¿Los eventos que organizáis son interactivos? ¿Hay una retroalimentación de información 
por parte del público hacia la empresa? 

Siempre buscamos la participación de nuestros asistentes, nos ponemos en su piel. No 
creemos en un público inerte, pasivo, sin acción. No creemos en los meros espectadores. Los 
eventos deben impactar, generar una respuesta, un movimiento interior que tenemos la 
obligación de despertar con todas las herramientas a nuestro alcance. Esta respuesta, esta 
información se tiene que recoger y devolver a la empresa con encuestas y dispositivos que 
generen información en tiempo real. 
 

- Si hablamos de uno de los puntos clave de los eventos: el eje argumental, la temática; Me 
pregunto: ¿Cómo es el proceso de crearla? 

Partimos de un briefing muy detallado que pasamos al equipo creativo y de allí salen una serie 
de ideas, intentamos participar todos. 

-¿Qué tiene más peso en vuestros eventos: el mensaje o cómo se transmite?  

El que tiene más peso es el cómo y es mi trabajo, aunque el cómo sin el que no tiene sentido. 
El mensaje se tiene transmitir de una forma original y debe quedar entendido por el público 
objetivo. 

-¿En qué momento entra en juego la creatividad en la planificación de un evento? ¿Cuáles 
son los elementos creativos que más utilizáis? 

Iluminación, decoración, materiales distintos, color, espacios orgánicos. El tiempo y la 
creatividad son los primeros obstáculos de la creatividad. Y los clientes no respetan mucho los 
timings. 

-¿Medís la efectividad de los eventos que organizáis? Si es así, ¿cómo la medís? ¿Seguís la 
metodología de la pirámide ROI? (Satisfacción, Aprendizaje, Aplicación, Impacto y ROI)  
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No tenemos ningún sistema establecido. Hemos hecho encuestas de satisfacción, control de 
asistencia del público objetivo, valoración general del evento con el cliente, enviamos al 
público que ha asistido al cabo de un tiempo si recuerdan el evento y porqué lo recuerdan. El 
cliente siempre pide este tipo de información. 

-¿Creéis que en un futuro se seguirá invirtiendo más en medios no convencionales y en 
concreto en la comunicación a través de los eventos? 

Si seguro porque la gente ya tiene demasiado integrado el mundo digital en sus vidas. 
Entonces con los eventos creamos y ofrecemos experiencias a la gente en las que puedan 
participar de forma interactiva y menos digital. 

-¿Qué opináis sobre los eventos virtuales? ¿Serán los próximos rivales? Si no lo creéis así, 
¿quién es y quién crees que será la competencia más fuerte? 

Tenemos mucha competencia en este sector, hoy en día cualquiera hace eventos, cualquier 
agencia de comunicación puede decir que está especializada en eventos. 

Los eventos virtuales se pueden complementar con los presenciales pero no sustituirlos. Es 
decir complementar la realidad física con la virtual. 

-¿Cuáles son vuestros retos como profesional en un futuro?  

Crecer profesionalmente, tener motivación y conseguir muchos proyectos. 

-¿Cuáles son los retos de Dicom?  

Poder mantener a todo el equipo de Dicom y seguir creciendo. 
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GISELA FUERTES, ACCOUNT EXECUTIVE UNIT ELEMENTS 

-Com sorgeix la idea de crear Unit Elements? 

Sorgim d’una agència d’esports formada per 4 socis fundadors que es troba als pirineus 
catalans i al cap d’uns anys es va decidir apostar per crear una agència d’esdeveniments a  
Barcelona. L’agència inicial encara continua. 

-Podriem dir que el sector dels esdeveniments a Espanya està estable o continua en 
creixement? 

Ara mateix podem afirmant que s’està remontant una mica. 

-Quins són els serveis que oferiu? 

Primer afirmem que nosaltres sóm una agència especialitzada en la comunicació 
d’esdeveniments. 

-Creus que la comunicaió interpersonal és avui en dia la forma més eficaç per comunicar-se 
una empresa amb els seus públics?  

Estic completament d’acord amb la seva eficàcia. 

- Quina tipología d’esdeveniments és la que més organitzeu  i els públics que acudeixen?  

Sobretot, esdeveniments corporatius interns. Presentacions de producte al públic intern d’una 
empresa. 

- Quins són els trending topics en la organització d’esdeveniments? 

Sóm pioners en RSC i continuem apostant per aquest camí, a les empreses els hi genera una 
imatge molt positiva i volen fer accions relacionades amb responsabilitat social que després 
puguin donar a conèxier als seus publics perquè en percebin una bona imatge. Nosaltres som 
els que els hi creem les accions de RSC. Per exemple, hem portat als treballadors d’una 
empresa a reformar una escola vella. 

- Heu notat variació d’inversions dels vostres clients al llarg d’aquests últims anys degut a la 
crisi econòmica? 

S’ha notat bastant. Alguns clients que estaven acostumats a fer dos o tres esdeveniments a 
l’any ara en fan un o fins i tot s’ho pensen. 

- Es treballa el Networking en el sector d’esdeveniments? 

Treballem molt la fidelització amb els nostres clients actuals i per aconseguir-ne de nous, 
tenim el nostre propi departament comercial. En els esdeveniments corporatius que 
organitzem hi ha Networking de manteniment de les relacions entre els treballadors. 
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- Quin tipus d’eines  utilitzeu per comunicar els futurs esdeveniments que organitzeu?  

Nosaltres ens centrem en la organització del propi esdeveniment però no el comuniquem, són 
els propis clients els que els comuniquen a través dels seus portals i xarxes si s’escau. 

- I les eines que utilitzeu per la comunicació post esdeveniment?  

El mateix que la resposta anterior. 

- Com són la majoria de meetings amb el client? 

Si nosaltres quan fem reunió amb el client ens submergim a entendre totalment la seva cultura 
d’empresa i ens asseiem junts a entendre el briefing que ens demanen. 

- Els clients amb els que treballeu coneixen bé el seu públic i tenen clar quins són els seus 
objectius? O acudeixen a vosaltres també com a consultoría? 

Venen amb les idees bastant clares, tot i que aquí els hi podem ajudar a definir si és el cas. 

- Normalment es treballen objectius del client a curt o a llarg plaç? 

Casi sempre a curt termini. 

- Com és la relació amb els vostres clients durant la organització de l’esdeveniment? 

Estem en contacte constantment amb el client durant la organització i preferim  les reunions 
presencials, ens ente més 

- El client sempre té la raó? 

El client té les idees clares i sap el que vol tot i que de vegades a nosaltres ens pugui semblar 
més o menys adequat. En aquest cas, som nosaltres els professionals que intervenim si creiem 
que s’han de readaptar les idees que ens planteja si veiem que no són molt assumibles per 
pressupost o el que sigui. 

- Actualment tant clients com agències de comunicació aposten altament o fins i tot 
m’atreviria a dir que alguns únicament per la comunicació digital. Us heu vist afectats per 
aquest fet? 

No al contrari. Al final tot és comunicació, si estem en un esdeveniment i es tuiteja doncs 
evidentment és una eina digital que en aquell moment ens està afavorint. Són eines que poden 
ajudar a completar la comunicació o fer-ne difusió. 

- Quin és el sector que aposta més per la organització d’esdeveniments? 

Tenim comptes molt variades: per exemple d’alimentació, industria farmàceutica,no se dir-te 
quin és el que més aposta. 

-Els vostres clients confíen en vosaltres més d’una vegada?  
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Si per sort casi sempre si, com et deia els tenim molt fidelitzats i confíen amb nosaltres gràcies 
als serveis que oferim, la manera de treballar bé. 

- Disposeu de professionals qualificats expressament per la organització dels esdeveniments? 
De quins sectors provenen? 

Són gent que venen del món del turisme, publicitat, esdeveniments, audiovisuals, etc. 

ÆSi ens centrem ara en els esdeveniments en sí: 

-Diuen que un esdeveniment és un acte en temps real en el que tot està calculat 
mil·limètricament i res no pot fallar. Deixeu temps per la improvització? 

No hi ha temps per improvitzar. Tot ha d’anar quadrat amb uns timings. 

- Utilitzeu les noves tecnologies de la comunicació? Com us heu adaptat als nous formats?  

Si formats interactius i digitals que reforcin la comunicació de l’esdeveniment. 

-Podem considerar que els esdeveniments que organitzeu són interactius? Hi ha una 
retroalimentació d'informació dels públics cap a l'empresa? 
 
En quant a la interactivitat dels nostres esdeveniments la resposta és absolutament SI, desde 
les activitats de team building de qualsevols tipus; esportives, tallers de cuina fins a les 
reuniones on creem sinergies entre els ponents i el públic, dinamitzem les presentacions fent-
los participar, tipus concurs. Sinò no captes la seva atenció i pots perdre l'efecte que esperaves 
d'aquell esdeveniment. 
 
- Parlem d’un dels punts clau  dels esdeveniments: l’eix argumental, la temática. Com és el 
procés de crear-la? 

Ens reunim un dia i fem brainstorming segons les directrius del briefing amb el departament 
creatiu tot i que moltes vegades tots els integrants de l’agència participem. 

-Què té més pes en els vostres esdeveniments el missatge o com es transmet el missatge? 

Els dos són molt importants. Pots tenir un missatge super potent pero has de saber com 
vendre’l. 

-En quin moment entra en joc la creativitat en la planificació d’un esdeveniment? Quins són 
els elements creatius que utilitzeu? 

Sobretot les escenografies, la il·luminació i elements visuals. 

La creativitat pot anar en funció del pressupost, segons aquest veiem quins recursos tenim a 
l’abast. I tota la creativitat dels esdeveniments que organitzem gira entorn al fil argumental. 
De vegades utilitzem recursos per tal de dinamitzar l’esdeveniment, per cridar més l’atenció 
com ara actors, solem treballar amb els de l’espectacle Improshow, aquesta és la mínima 
improvització que podem deixar. 
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- Com mesureu l’efectivitat d’un event? Seguiu la metodología de la pirámide? (Satisfacció, 
Aprenentatge, Aplicació, Impacte i ROI) Teniu tècniques diferents per cada tipologia 
d’esdeveniment?  

Gestionem aquesta part tant nosaltres com el client. El que més fem són enquestes de 
satisfacció al client. Si es donés el cas de que l’esdeveniment es tradueixi en ventes ja siguin a 
curt com a llarg plaç, d’això en porta el seguiment el client, nosaltres analitzem el mateix dia 
de l’esdeveniment i la repercussió immediata. 

- Creieu que en un futur se seguirà invertint més en mitjans no convencionals i en concret en 
la organització d’esdeveniments?  

Considero que els esdeveniments són i continuaran sent necessaris, per tant la inversió 
dependrà de com els nostres clients sapiguen sortir de l’impacte de la crisi econòmica. Els 
esdeveniments són personalitzats i van dirigits a un target molt concret de manera que 
l’impacte en aquest pot ser molt més qualitatiu  que en publicitat convencional ja que estem 
dirigint tota l’atenció al target indicat i d’una forma especial. 

-Què en penseu sobre els esdeveniments virtuals? Serien els propers rivals? 

Són eines que han sorgit de les noves tecnologies de la comunicació i permeten segurament 
tenir part del teu target present de manera online amb lo qual és positiu ja que continues 
tenint present al teu target. En tot cas, sempre seria un plus, mai un substitutiu ja que si és 
possible assistir-hi no té punt de comparació un esdeveniment presencial, la qualitat del 
directe i el fet de viure’n l’experiència és molt més enriquidor. 

-Quins són els vostres reptes de Unit Elements de cara al futur? 

Intentar estar a l’alçada de les necessitats dels nostres clients i a l’avantguardia dels formats 
més innovadors en comunicació. També volem incrementar la nostra visibilitat al mercat i 
notorietat així com aconseguir més clients, de fet fa molt poc acabem d’obrir oficines també a 
Madrid. 
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LUIS MACERA, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ D’EVENTISIMO 

-¿Cómo surge la idea de crear vuestra agencia de organización de eventos? 

Dario Regattieri, CEO de Eventisimo, ha trabajado en el sector turístico en las Islas Canarias y 
en distintas partes de España durante muchos años. Cuando tenía que encargar u organizar 
cualquier tipo de evento tenía que contratar a muchos proveedores distintos que realizaban 
los trabajos una vez mejor y otras peor. De ahí surgió la idea de crear una agencia de eventos 
propia, para hacer las cosas por uno mismo y con los mayores estándares de calidad posibles. 

-¿Podríamos afirmar que el sector de los eventos en España está estable o continua en 
crecimiento? 

Su situación es cambiante. Ahora se vuelve a ver un repunte del negocio sobre todo en cuanto 
a las agencias consolidadas. La crisis ha provocado una limpia en el mercado, porque antes de 
la crisis, en el sector existía una burbuja. Todo era más grande, había más presupuesto, más 
eventos pero también más pseudo-profesionales que organizaban eventos. Antes, cualquiera 
hacía eventos, cualquier agencia de azafatas, hotel o transportista te decía que hacía eventos. 
Y ahora eso se ha corregido afortunadamente. Para velar por el sector acaba de nacer AEVEA, 
Agencias de Eventos Españolas Asociadas. La primera asociación profesional del sector y que 
Eventisimo impulsa como socio fundador.  

-¿Qué os diferencia de una agencia de publicidad o comunicación? ¿Cuáles son los servicios 
que ofrecéis? 

Las agencias de publicidad y comunicación desarrollan su creatividad para una comunicación o 
un acto de marketing muy concreto: el spot, la gráfica, la campaña... Cuando esas acciones 
traspasan los formatos y se convierten en acciones donde se experimentan emociones, 
vivencias, experiencias, ya sea para 2000 o para 2 personas, entonces eso es un evento y la 
agencia profesional que los organiza es una agencia de eventos. Como agencia de eventos se 
distingue de las otras porque debe controlar matices como las localizaciones, venues, hoteles, 
proveedores, etc… Cosas que, a priori, no tienen por qué controlar las agencias creativas. 

- ¿Podrías darme el caso de mayor y menor éxito en la organización de vuestros eventos? 

Tenemos muchos casos de éxito. Te enlazamos alguno desde nuestro blog, donde contamos 
con todo lujo de detalles nuestros eventos de éxito. Aquí el evento del 20 aniversario de Lidl 
España, aquí puedes ver la convención de Orangina Schweppes España y aquí la de Clear 
Channel. 

-Se afirma que la comunicación cara a cara es la más eficaz para transmitir algunos mensajes. 
¿Os habéis encontrado con alguna situación en la que la comunicación interpersonal os la ha 
jugado? 

La verdad es que no, defendemos la comunicación interpersonal, es una forma directa de 
transmitir un mensaje y la  experiencial ya que permiten la interacción entre los públicos. 

 

http://www.aevea.es/
http://www.eventisimo.es/blog/camina-el-gran-evento-de-lidl-para-conmemorar-sus-20-anos-en-espana/
http://www.eventisimo.es/blog/camina-el-gran-evento-de-lidl-para-conmemorar-sus-20-anos-en-espana/
http://www.eventisimo.es/blog/la-convencion-nacional-de-orangina-schweppes-espana-un-ano-mas-de-la-mano-de-eventisimo/
http://www.eventisimo.es/blog/eventisimo-organiza-la-convencion-interna-de-clear-channel-espana/
http://www.eventisimo.es/blog/eventisimo-organiza-la-convencion-interna-de-clear-channel-espana/
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-¿Cómo profesional al que me dirijo, por qué apostáis más actualmente, por la integración 
de las comunicaciones de marketing o por el marketing relacional y experiencial? 

Creo que te he respondido en la pregunta anterior. Pero las acciones de marketing lo son todo: 
publicidad, gestión de social media, la imagen de marca, las acciones públicas, la política de 
RSC.Así que tampoco creemos que haya que apostar por una sola estrategia en el marketing. 

- ¿Qué tipología de eventos es la que más organizáis y cuál es el tipo de público que asiste en 
estos eventos? 

Los eventos que más realizamos son eventos internos, convenciones, reuniones de fuerza de 
ventas, viajes de incentivos, cenas de galas, etc… Los eventos dirigidos a los profesionales 
internos de la propia empresa, lo que hoy se conoce como B to I (Business to Internal). Y por 
supuesto también otros tipos de eventos: presentación de productos, roadshows comerciales, 
Street marketing, entrega de premios, ambientación de espacios, etc. En este tipo de eventos 
ya el público es general (excepto en las presentaciones a medios que, lógicamente, el público 
se compone de periodistas). 

- ¿Cómo es el cliente actual? ¿Qué os pide en la organización de eventos? 

El cliente hoy en día sabe más de eventos y exige más, sobre todo exige más innovación en 
todo lo que respecta a tecnología, medios, audiovisuales, etc. Lo que también ha cambiado 
mucho es la inmediatez, hoy en día el cliente planifica su evento con menos tiempo que antes 
de la crisis. 

-¿Cuáles son los trending topics en la organización de eventos? 

Pues te diría tres: tecnología, redes sociales y experiencias/emociones. 

- ¿Habéis notado una variación en las inversiones de vuestros clientes a lo largo de estos 
últimos años? 

Claro, los presupuestos ahora son más ajustados y el famoso ROI (retorno de la inversión) se 
tiene más en cuenta que nunca. Pero si bien hay clientes que han dejado de gastar cantidades 
enormes, la buena noticia es que cada vez hay más clientes que valoran los eventos como 
estrategia de comunicación.  

- ¿Cuál es vuestro método de trabajar el Networking? 

En todos los foros, entregas de premios, desayunos sectoriales y por supuesto en cualquier 
evento al que asistimos como invitados, no dejamos pasar la oportunidad de contactar con 
otras agencias y posibles clientes. Son muy interesantes los fam trips, que organizan hoteles y 
oficinas de turismo. Y por supuesto los Convention Bureau (pertenecemos a varios) y otras 
organizaciones del sector son espacios perfectos para el networking. 

En los eventos que organizamos también se practica la creación de contactos profesionales de 
manera presencial. 
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-¿Qué tipo de herramientas utilizáis para comunicar los futuros eventos que organizáis?  

Hacemos muchas APP que van adelantando información o teasers del futuro evento, también 
webs o mailings. Depende de lo que el cliente nos pida.  A nivel externo no solemos informar 
absolutamente nada del evento aún no realizado, eso suele ser información reservada y es 
más, solemos firmar contratos de confidencialidad en casi todos los casos. 

- ¿Y, qué tipo de herramientas utilizáis para la comunicación post evento? 

Cuando desde nuestro dpto. de marketing queremos comunicar nuestros trabajos tenemos 
muchas vías: la web, nuestro blog, envío de notas de prensa, nuestras Redes Sociales que son 
muy activas y los premios del sector, recibimos muchos afortunadamente, son una 
herramienta excelente para comunicar nuestros trabajos. 

Si te refieres a comunicaciones que nos pide el cliente: algunos suelen pedir revista post 
evento, webs post eventos o galería de fotos. 

- ¿Cómo son la mayoría de meetings que tenéis con el cliente? ¿Conocéis bien el plan de 
marketing de vuestros clientes, sus objetivos principales y la audiencia a la que se dirige? 

De todo, antes de cada evento solemos tener un mínimo de 5-7 reuniones con el cliente, a 
veces muchas más, y les tienes que sumar las visitas de inspección a los espacios. Estas visitas 
e inspecciones pueden ser en cualquier parte de España o del mundo, según el caso lo exija. Y 
a diario las conference calls son constantes, a veces son videoconferencia con muchos 
participantes por cada parte. 

El plan de marketing y sobre todo el público objetivo de nuestro cliente son muy importantes 
para nosotros. Tenemos que conocerlo bien para planificar y enfocar bien la comunicación que 
es el propio evento. A veces esa información es más fluida y otras veces es más escasa, pero 
aquí sí que sirve ese refrán que dice que cuanto más, mejor.  

- ¿Vuestros clientes utilizan otras formas de comunicación con sus públicos a parte de la 
comunicación a través de los eventos? ¿Cuáles son estas? 

Claro, tenemos muchos tipos de clientes diferentes y todos utilizan otros medios de 
comunicación. La publicidad, mailing y medios de comunicación, si se trata de público en 
general; el mailing interno, intranet si se trata de sus propios empleados. 

- ¿Vuestros clientes tienen claros sus objetivos para la consecución de sus eventos, o sois 
vosotros como profesionales que los ayudáis a encontrarlos y perfeccionarlos? 

Normalmente sí los tienen claros. Nuestros clientes suelen ser empresas que ya saben muy 
bien lo que mejor se puede comunicar mediante un evento. Pero a veces también tenemos 
clientes que se estrenan con los eventos o se estrenan con nosotros y como nos gusta dar un 
servicio muy integral, solemos asesorarlos en cuanto a este tema. 
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- ¿Normalmente se trabajan los objetivos de cliente a corto o largo plazo? 

Normalmente se trabaja a corto plazo o máximo con un plazo anual (convenciones y eventos 
anuales). Los planes de comunicación y publicitarios sí que suelen ser más extendidos en el 
tiempo en cuanto a su actuación. 

- ¿Qué opináis sobre la siguiente afirmación?: El cliente siempre tiene la razón. 

Pues que aunque en muchas ocasiones no sea así en absoluto, hay que actuar como si lo fuera. 
Desde luego, en Eventisimo todas las peticiones de los clientes, por raras que sean, suponen 
un reto y nos encanta poder responderlas. Pero cuando algo es imposible, creemos que lo más 
honesto y lo más profesional es comunicar que esa petición no es posible y plantear 
alternativas. Nuestra experiencia y nuestro know how en el sector nos lo permite y el cliente 
nos lo agradece.  

-Actualmente tanto clientes como agencias de comunicación apuestan altamente por la 
comunicación digital. ¿Os habéis vistos afectados por ello?  

Claro, porque también nosotros apostamos por la comunicación digital. De hecho la 
implementamos en todos los eventos y propuestas en los que es posible hacerlo. 

-¿Qué sector es el que más apuesta por la organización de eventos? 

Pues el sector del gran consumo, sobre todo las marcas de automóviles y tecnología. Y 
también las marcas de alimentación. 

-¿Vuestros clientes han confiado en vosotros más de una vez? 

Más del 50% de nuestros clientes han repetido con nosotros y para muchos de ellos somos la 
agencia de eventos de referencia y llevamos trabajando con algunos más de 10 años. 

-¿Cómo se dividen los departamentos en su agencia? ¿Cuáles son las tareas que llevan a 
cabo los distintos profesionales? 

Te respondo por las fases de celebración del evento: 

En Eventisimo tenemos departamentos de producción internos, algo poco frecuente en las 
agencias de organización de eventos que suelen encargar toda la producción a proveedores 
externos de todo tipo de servicios: audiovisuales, imprentas, carpintería, tecnología, web, etc. 
Y hay otras agencias como Eventisimo, normalmente mucho más grandes, que tienen todos los 
departamentos de producción “in-house”, esto es internos, de modo que no dependemos de 
proveedores externos para realizar prácticamente ningún trabajo relativo al evento.  
Para la contratación  o licitación del evento suelen trabajar los account managers, a razón de 
un account manager principal por cada proyecto. La fase de producción puede durar más o 
menos tiempo, pero se trata de ir fabricando cada uno de los elementos, contenidos y 
servicios necesarios para el evento y en la medida de lo posible ir mostrando el resultado 
parcial al cliente.  
Cuando llegan las fechas cercanas al evento solemos hacer una reunión de producción con 
todos los equipos que intervienen en el evento. Esta cantidad de personas es variable: para un 
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evento grande podemos llevar un staff de Eventisimo de 40 personas más runners y otros 
profesionales en el destino y en eventos pequeños el número puede ser muy reducido. 
Los equipos principales que intervienen son: equipo de producción, liderado por el account 
manager o ejecutivo de cuenta principal, que es la persona que mantiene la relación con el 
cliente y digamos que coordina todas las labores de producción distintas. En este equipo hay 
varias personas que apoyan la labor del ejecutivo de cuentas durante la celebración del 
evento: coordinación de traslados, azafatas, compras, administración, etc. Está también el 
equipo de construcción compuesto por carpinteros, pintores, copistas, operarios y auxiliares 
que dan forma física a los elementos del evento. Está el equipo técnico audiovisual, que se 
encarga del audiovisual: técnicos de video, de sonido, de luces, eléctricos y el jefe técnico. Por 
otra parte está el equipo de video y realización en directo, si el evento lo precisa, que trabajan 
junto a los técnicos audiovisuales pero conforman un equipo independiente. Si en el evento 
hay actividades de teambuilding, hay un equipo de actividades que se encarga de ellas, 
coordinado y dependiente del account manager principal. Cada equipo actúa de manera 
autónoma durante el montaje y celebración del evento y siempre están coordinados por el 
account manager. 
 
-¿Disponéis de profesionales cualificados sólo para la organización de eventos? ¿Qué 
formación previa han tenido? 

Ya has visto que tenemos profesionales cualificados de muy distintas profesiones para cada 
tipo de trabajo diferentes. Los profesionales que están más especializados en eventos suelen 
ser los account managers. 

ÆSi ahora nos centramos en los eventos en sí: 

-Se afirma que un evento es un acto en tiempo real en el que todo está calculado 
milimétricamente y nada puede fallar. ¿Creéis en eso o dejáis tiempo para la improvisación?  

Si no ocurre ningún imprevisto, no dejamos nada a la improvisación.  

- ¿Utilizáis las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Qué incorporaciones de nuevos 
formatos habéis hecho en los últimos años? 

Utilizamos muchos componentes tecnológicos, algunos de última generación. La Realidad 
Aumentada, la Realidad Virtual con las más de 24 gafas Oculus Rift que tenemos, el video 
mapping, las APP, la animación 3D por ordenador, son algunos ejemplos de la tecnología que 
usamos. 

-¿Cuál es el recorrido que seguís desde que decidís organizar un evento hasta que se lleva a 
cabo? 

No diría que “decidimos” sino desde que un cliente nos “encarga” la realización de un evento. 
Para comenzar los trabajos de organización de todo evento el primer paso suele ser la petición 
por parte del futuro cliente. Esa primera toma de contacto consta de una mera petición de 
cita, reunión, conference, etc para comunicarnos a la agencia sus necesidades en cuanto al 
evento que planean. 
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Una vez que se establece la fecha de esa reunión, en ella el cliente nos da el llamado briefing a 
la agencia (a veces no hay tal reunión, sino que nos envían el briefing por email o es una simple 
llamada de teléfono). A mejor y más completo briefing, más fácil será acertar con el objetivo 
que el cliente desea para su evento.  
Después de recibido el briefing, se establece una fecha para realizar la primera reunión de 
propuesta, donde se le enseña al cliente la idea que la agencia ha trabajado para el evento. 
Esta fase suele tener varios encuentros y reuniones, hasta llegar a la propuesta definitiva, que 
es la que el cliente elige para su evento. Cada una de estas contrapropuestas no son 
excluyentes, se pueden recuperar elementos de las primeras propuestas en las últimas y lo 
contrario, eliminarlo todo y hacer una propuesta nueva y ganadora justo al final del proceso. 
Tras esto se comienza la fase de producción, donde la propia agencia si tiene departamentos 
de producción interna, como es el caso de Eventisimo, o bien los proveedores empiezan a 
fabricar todos los elementos necesarios para montar el evento. Esta fase dura hasta la 
celebración del evento mismo. 
- Si hablamos de uno de los puntos clave de los eventos: el eje argumental, la temática; Me 
pregunto: ¿Cómo es el proceso de crearla? 

Para eso tenemos un equipo de guionistas y creativos, muy parecidos a los creativos 
publicitarios pero especializados en eventos, que crean un stroytelling del proyecto que 
proponemos al cliente. También, algunos de esos guionistas u otros más específicos realizan 
luego la escaleta o guion general del evento. 

-¿Qué tiene más peso en vuestros eventos, el mensaje o cómo se transmite? 

Depende de cada evento. Si no hay mensaje, si no hay nada que contar, es difícil hacer sentir 
algo o comunicar algo. Pero sí que es verdad que hay eventos que casi no transmiten ninguna 
info nueva y lo único que importa es la vivencia, las experiencias que sienten los asistentes. La 
forma de contar el mensaje es muy importante, desde luego.  

-¿En qué momento entra en juego la creatividad en la planificación de un evento? ¿Cuáles 
son los elementos creativos que más utilizáis? 

La creatividad es importantísima. El diseño gráfico, el storyteling, la gamificación, la tecnología 
aplicada a la narrativa, la música… todos los elementos creativos posibles. 

-¿Medís la efectividad de los eventos que organizáis? ¿Seguís la metodología de la pirámide 
ROI? (Satisfacción, Aprendizaje, Aplicación, Impacto y ROI) ¿Utilizáis técnicas distintas de 
medición para cada evento?  

Igualmente, cuando el cliente lo solicita hacemos un estudio en profundidad. Y si no lo solicita, 
nosotros hacemos una medición en cuanto a repercusión del evento (repercusión para el 
cliente y para nosotros, la agencia) pero sin entrar en terreno financiero. 

-¿Creéis que en un futuro se seguirá invirtiendo más en medios no convencionales y en 
concreto en la organización de eventos? 

Estamos seguros que será así y de hecho la tendencia actual ya lo demuestra. 
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-¿Qué opináis sobre los eventos virtuales? ¿Serán los próximos rivales? Si no lo creéis así, 
¿quién será la competencia más fuerte? 

Los eventos virtuales no se impondrán como tipología única, serán un tipo de evento más. Me 
atrevería a decir que incluso la minoría. Y no nos preocupan porque también los 
organizaremos las agencias de eventos.  

-¿Cuáles son los retos de Eventisimo en un futuro? 

Para mantenernos como agencia líder en el futuro, debemos centrarnos en crear nuevas 
formas de comunicar afines a nuestra experiencia y a las tendencias que el cliente precise. La 
comunicación es algo vivo, siempre en constante evolución y hay que adaptarse a las formas 
de comunicar de cada momento para lograr los objetivos que se trazan.  
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PILAR GIRALT, PRODUCER EQUIPO SINGULAR 

-¿Cómo surge la idea de crear Equipo Singular?  

Esta pregunta la tendrían que responder los socios. 

-¿Podríamos afirmar que el sector de los eventos en España está estable o en continuo en 
crecimiento? 

 Considero que ahora mismo vuelve a estar en crecimiento, no se volverá a los macro eventos 
de antes de la crisis, pero los cliente se están volviendo a animar. Hay marcas para las que es 
imprescindible un evento. 

-¿Cuáles son los servicios que ofrecéis?  

Es una agencia de comunicación y relaciones públicas integrada 

- ¿Podrías darme el caso de mayor y menor éxito en la organización de vuestros eventos? 

No, puesto que en mi caso tengo poco recorrido en esta agencia.  

-¿Crees que la comunicación interpersonal es hoy en día la forma más eficaz para 
comunicarse una empresa con sus públicos? 
 
Creo que hay un tipo de comunicación adecuada a cada necesidad, no creo que una sea más 
eficaz que otra, depende del caso. 
 

-¿Os habéis encontrado con alguna situación en la que la comunicación cara a cara os la ha 
jugado?  

En mi caso no. 

-¿Cómo profesional a la que me dirijo, por qué apostáis más actualmente, por la integración 
de las comunicaciones de marketing o por el marketing relacional y experiencial? 

Depende del cliente. Cada cliente es un caso, y necesita una comunicación addhoc. 

- ¿Qué tipología de eventos es la que más organizáis y cuál es el tipo de público que asiste en 
estos eventos? 

Organizamos todo tipo de eventos (convenciones, presentaciones de producto, aperturas de 
tienda, showrooms, conferencias, cenas,etc.) 

- ¿Cómo es el cliente actual?  

En el caso de eventos, es un cliente que ahora mira mucho el presupuesto y es exigente. 

-¿Cuáles son los trending topics en la organización de eventos?  

El catering  y la convocatoria, 
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- ¿Habéis notado una variación en las inversiones de vuestros clientes a lo largo de estos 
últimos años?  

Durante el período de crisis (que aún estamos) el cliente ha bajado la inversión,  ahora 
estamos en un momento que parece que vuelve a querer invertir pero se mira  más el 
presupuesto. 

- ¿Cuál es vuestro método de trabajar el Networking ? 

Esto no corresponde al departamento de producción  

-¿Qué tipo de herramientas utilizáis para comunicar los futuros eventos que organizáis? 
Depende del tipo de evento, se pueden utilizar nuestra BBDD, también RRSS, o por invitación 
digital. Comunicación digital también para post comunicación. 

- ¿Cómo son la mayoría de meetings que tenéis con el cliente ¿Conocéis bien el plan de 
marketing de vuestros clientes, sus objetivos principales y la audiencia a la que se dirige?  

Si por que es básico para asegurarnos que estamos cumpliendo briefing.  Utilizamos mucho las 
calls y presenciales 

- ¿Vuestros clientes utilizan otras formas de comunicación con sus públicos a parte de la 
comunicación a través de los eventos? ¿Cuáles son estas?  

Se utilizan mucho las Redes sociales y apariciones en  prensa.  

- ¿Vuestros clientes tienen claros sus objetivos para la consecución de sus eventos, o sois 
vosotros como consultores que los ayudáis a encontrar y perfeccionar?  

Ambas cosas, parte importante de nuestro trabajo consiste en asesorar y elaborar el plan de 
comunicación acorde a los objetivos de la marca. 

- ¿Normalmente se trabajan los objetivos de cliente a corto o largo plazo?  

Depende de las necesidades que tenga el cliente. 

- ¿Qué opináis sobre la siguiente afirmación? : El cliente siempre tiene la razón. 

En la práctica es así, aunque la agencia tiene que asesorar.  

-Actualmente tanto clientes como agencias de comunicación apuestan altamente por la 
comunicación digital. ¿Os habéis visto afectados por ello?  

Tenemos un equipo digital en la agencia que ha ido creciendo debido a esta nueva necesidad. 

-¿Qué sector es el que más apuesta por la organización de eventos?  

Todos los sectores apuestan por lo eventos, aunque hay marcas que pueden necesitarlo más 
que otros. Ahora mismo personalmente creo que las marcas de belleza y lifestyle requieren de 
más eventos. Pero el sector de Gran consumo también, se diferencia por la tipologia de 
evento. 
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-¿Vuestros clientes han confiado en vosotros más de una vez? Si 

-¿Disponéis de profesionales cualificados sólo para la organización de eventos? ¿Qué 
formación previa han tenido?  

Si, audiovisuales, publicidad en su mayoría 

ÆSi ahora nos centramos en los eventos en sí: 

-Se afirma que un evento es un acto en tiempo real en el que todo está calculado 
milimétricamente y nada puede fallar. ¿Creéis en eso o dejáis tiempo para la improvisación?  

No dejamos nada a la improvisación, porque siempre puede surgir algo por lo que es mejor 
que todo lo que este previsto este perfectamente controlado. 

- ¿Disponéis de planes de contingencia para vuestros eventos? Si 

- ¿Utilizáis las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Qué incorporaciones de nuevos 
formatos habéis hecho en los últimos años?  

Actualizamos formatos o formas de trabajar con programas o aplicaciones que surgen. 

-¿Podemos considerar que los eventos que organizáis son interactivos? ¿Hay una 
retroalimentación de información de los públicos hacia la empresa? 
  
Si que lo son ya que para que un evento se lleve a cabo es necesario que el público participe. 
 

- Si hablamos de uno de los puntos clave de los eventos: el eje argumental, la temática; Me 
pregunto: ¿Cómo es el proceso de crearla?  

Lo importante es saber cuál es el objetivo del evento y a quién va dirigido para crear la 
temática. 

-¿Qué tiene más peso en vuestros eventos: el mensaje o cómo se transmite?  

Depende, peor ambas son importante. 

-¿En qué momento entra en juego la creatividad en la planificación de un evento? ¿Cuáles son 
los elementos creativos que más utilizáis? 

Desde el momento en que tenemos el briefing sobre la mesa entra creatividad. Cada evento 
tiene sus elementos creativos propios. 

-¿Medís la efectividad de los eventos que organizáis? Si es así, ¿cómo la medís? ¿Seguís la 
metodología de la pirámide ROI? (Satisfacción, Aprendizaje, Aplicación, Impacto y ROI)  

Si, la medimos, con el ROI, con la convocatoria, con la repercusión. 

-¿Creéis que en un futuro se seguirá invirtiendo más en medios no convencionales y en 
concreto en la comunicación a través de los eventos? 
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Esperemos que si! Pero creo que seguirá como ahora 

-¿Qué opináis sobre los eventos virtuales? ¿Serán los próximos rivales? Si no lo creéis así, 
¿quién es y quién crees que será la competencia más fuerte? 

Creo que no porque al final un evento virtual, pierde el contacto en el público y la interacción.   

Ahora mismo muchos clientes apuestan por los medios digitales, pero lo ideal es fusionar, y 
ver las necesidades reales de los clientes. 

- ¿Cuáles son los retos de Equipo Singular? 

 La satisfacción del cliente y el trabajo bien hecho. 
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RAIMOND TORRENTS, DIRECTOR DE TORRENTS & FRIENDS 

-Com sorgeix la idea de Torrents & Friends? 

Una anterior empresa  companyia de actos singulares anys 90 la vaig montari aquesta empresa 
sorgeix d’una feina que jo vaig tenir al poble espanyol de Barcelona on ens dedicavem a 
organitzar totes les activitats i espectacles que es feien dins el recinte del poble espanyol. És a 
dir, bàsicament feiem molt rock’n roll. Vam fer la inauguració del poble espanyol i van 
començar a venir algunes empreses per fer convencions allà i no tenien qui ho organitzés i 
llavors vam començar a organitzar temes d’aquests i va ser quan a mi se’m va encendre la 
bombeta de que això podria ser un servei diferent. Llavors l’any 90, quan l’empresa en la que 
jo estava es va dissoldre perquè el projecte del poble espanyol estava engegat, jo em vaig 
quedar amb els clients que tenia corporatius i llavors vaig muntar actos singulares per fer 
només esdeveniments corporatius. Vinc d’haver vist la necessitat d’un mercat que en aquell 
moment estava molt desatès. No existien les agències d’esdeveniments, n’hi havia dos o tres. 
L’empresa més antiga que hi ha ara a Barcelona és Talismán. 

-Qui són els friends de Raimon Torrents? 

Els friends són tots els meus col·laboradors. Més que el personal que hi ha aquí són tots els 
meus proveïdors. És un servei de molt risc i molta pressió perquè és directe i no tenim segones 
oportunitats. Nosaltres tenim estrena no pre-estrena com es fa al teatre. Llavors com que ha 
de sortir bé a la força el client generalment està nerviós i per això posa bastanta pressió i 
aquesta pressió es transmet a tothom, als nostres proveïdors i és per això que s’ha de treballar 
amb molt bona sintonía amb aquests. I és per això que els proveïdors acaben sent els teus 
amics.  I en el nostre cas, la relació professional esdevé en una relació personal. 

-Podriem dir que el sector dels esdeveniments a Espanya està estable o continua en 
creixement? 

El sector està estable. Ho dic perquè hi ha un estudi bastant recent de EventoPlus que parla de 
creixements molt petits que van una mica amb l’economia. És un sector que va créixer molt als 
anys 90 i al principi dels 2000 i ara jo crec que està bastant estable a nivell de mercat. 

-Què us diferencia d’una agència de publicitat? I de les altres agències de comunicació? 
Quins són els serveis que oferiu? 

Nosaltres donem molt bon servei i amb això em refereixo a que assessorem molt bé el client 
en el sentit del que pot ser millor per la seva comunicació però després acompanyem molt bé 
al client al llarg de tot el procés. I aquí entra ajudar-lo amb les presentacions, amb la 
producción de l’audiovisual, amb els assajos, inclús amb la manera de parlar, la manera 
d’expressar-se. Jo crec que donem molt bon servei. Dins dels esdeveniments ho toquem tot el 
que demani el client si creiem que és adeqüat per ell li proporcionem. En els nostres 
esdeveniments es comença sempre puntualment. També cal dir que durant l’acte no hi ha 
gastos extres. El que s’ha dit, s’ha dit i va a missa i això et dóna una imatge de serietat en el 
mercat. Tenim clients tant nacionals com internacionals.  
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- Podries donar-me algún cas d’esdeveniment de major i menor èxit? 

Un cas emblemàtic nostre va ser el fet que dues xarxes d’alimentació es fusionaven i dic que va 
ser emblemàtic perquè abans de l’esdeveniment les dues xarxes eren competència amb lo 
qual l’atmòsfera era una mica tensa. Llavors, vam fer un esdeveniment al marroc 
fonamentalment perquè es coneguéssin i va ser un super èxit, van ser 3 dies de moltes 
activitats conjuntes, va estar tot dissenyat perquè convisquéssin el màxim d’hores possibles 
junts i es relacionessin. Fa uns anys, vam fer dues convencions per una empresa de telefonía 
que van sortir molt bé i van sortir tant bé que la setmana següent el client ens va dir el mateix, 
exactament lo mateix pels enginyers. I nosaltres vam proposar-los hi de mirar de fer un altre 
espectacle i ells van insistir en que volien que fos el mateix i no va funcionar perquè el perfil 
dels enginyers no és el mateix que el perfil comercial. Amb el que es riuen uns no es riuen els 
altres i el mateix. L’espectacle del que parlem és d’humor. I això va ser perquè vam aplicar un 
mateix acte per un públic diferent i els esdeveniments s’han de fer a mida.  

-Creus que la comunicaió interpersonal és avui en dia la forma més eficaç per comunicar-se 
una empresa amb els seus públics?  
 
Quan parles d’interpersonal m’imagino que et refereixes a la comunicació presencial, en viu i 
en directe.La comunicació cara a cara és la més eficaç en tots els casos, ara be, si el públic es 
molt gran o està molt dispers geogràficament el cost d’aquest tipus de comunicació pot ser 
molt gran i, per tant, no assumible. 
 

-Us heu trobat amb alguna situació en la que la comunicación interpersonal us hagi jugat una 
mala pasada en ple esdeveniment?  

Que la comunicació cara a cara és  la més eficaç, d’això no n’hi ha cap dubte que ho és. Que et 
jugui una mala pasada vol dir que aquesta comunicació no estava ben plantejada o s’han 
organitzat malament alguns elements que intervenen. Per exemple, fa dos anys vam celebrar 
el 50è aniversari d’una empresa i ho vam retardar uns mesos perquè estaven passant per una 
crisi en la que havien fet fora a gent de la plantilla. Si nosaltres fem un acte que té molt de 
protocol però que alhora és molt festiu i es dóna en un momento que no toca, no és el 
moment perquè et pots trobar que la gent s’emprenyi o te’l boicotegin o etc.  

I també cal dir, que amb els nervis poden passar coses però quan passen en esdeveniments 
generalment és per mala planificació. 

-Com a professional que sou, per a què aposteu més per la integració de les comunicacions 
de marketing a diferents nivells o per al màrketing relacional i experiencial? O es troben en 
igualtat? 

Bueno tot són diferents eines. El que passa que hi ha segments de públic o públics diferents 
per això no es poden fer comunicacions massives en esdeveniments perquè el cost per 
impacte és tant alt que és prohibitiu, per això hi ha la publicitat que és més barata. Però hi ha 
una colla de comunicacions com ara les convencions de ventes on mínim un cop a l’any els 
reunim tots llavors en aquí s’expliquen i es parlen d’objectius, resultats de ventes, d’on venim i 
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on nem i motivar-los, fent-los sentir de la companyia i això s’aconsegueix amb el cara a cara. 
En les empreses cada dia és més rellevant el factor humà. 

- Quina tipología d’esdeveniments és la que més organitzeu + els Públics que acudeixen?  

Sobretot esdeveniments interns. Presentacions de producte, convencions de ventes, reunions 
de directius. Tota empresa que té una xarxa de ventes gran es reuneix 1 o 2 vegades l’any. 
Rodes de prensa. Actes de formació. 

- Quins són els trending topics en la organització d’esdeveniments? Què busca el client? 

El client busca que el públic reaccioni o pensi d’una manera concreta. Tots els mitjans que hi 
posem en un esdeveniment: continguts, so, llum, gastronomía, un viatge, tot ha d’anar en 
consonancia amb un missatge que movilitzi al públic.  

- Heu notat variació d’inversions dels vostres clients al llarg dels anys, sobretot aquests 
últims en els que la crisi económica s’ha agreujat? 

Si s’han notat i cap avall. Tots han baixat. 

- Treballeu el networking?  

Depen del públic i el motiu de l’esdeveniment, de vegades simplement se’ls hi dona la 
possibilitat perquè es relacionin. Pel que fa a nosaltres, acostumem a treballar sempre els 
mateixos clients. El nostre és un servei basat en la confiança, s’ha de conèixer bé la gent amb 
la que es treballarà. La venta a la porta freda és una mica difícil. 

Em van oferir una app per poder fer networking no em va semblar adient, ja que hi ha altres 
maneres de poder contactar amb les persones que no a través d’una aplicació. 

L’online és perfecte si no et pots desplaçar però el presencial ho és tot si et pots deplaçar, no 
són compatibles. 

- Quin tipus d’eines  utilitzeu per comunicar els futurs esdeveniments que organitzeu?  

En general ho portem nosaltres. Des de eines electròniques: mail o webs adhoc per 
l’esdeveniment fins al paper: les invitacions convencionals perquè són més notòries i especials.  

- I les eines que utilitzeu per la comunicació post esdeveniment?  

Comunicació post esdeveniments també gairebé sempre és digital. 

- Coneixeu bé el seu pla de marketing dels vostres clients, els seus objectius principals i a 
l’audiència a la qual es dirigeix?  

Si, s’ha de conèixer el client i la seva cultura empresarial.  

- Els clients amb els que treballeu coneixen bé el seu públic i tenen clar quins són els seus 
objectius? O acudeixen a vosaltres també com a consultoría? 
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Els objectius els defineixen ells i nosaltres fem una proposta de generació de l’entorn que 
faciliti el missatge que volen comunicar.  

- Normalment es treballen objectius del client a curt o a llarg plaç? 

A curt termini (1 any). 

- Com és la relació amb els vostres clients duran la organització de l’esdeveniment, feu sovint 
corporate meetings amb ell?  

Sobretot cara a cara. El nostre client no en sap massa d’esdeveniments. Llavors el que et diu el 
client de forma no verbal, una mirada, això només es pot captar en el directe. 

Nosaltres tenim la obligació de tranquilitzar el client i això ho fem dia rere dia ensenyant-li que 
portem una bona planificació i que complim timings, estem a disposició d’ells. El client ha de 
tenir información i no se l’ha de sorprendre a qui s’ha de sorprendre és al públic. S’ha 
d’imaginar el que passarà, ni sobreprometre ni quedar-se curt. S’ha de saber dir que no, si se 
sap que no es pot. 

- El client sempre té la raó? 

No sempre la té. Es pot dir que no però alhora oferir una alternativa que pugui complir els 
objectius inicials. Amb Publicitat res és impossible però amb esdeveniments si ja que depenem 
del directe. 

- Actualment tant clients com agències de comunicació aposten altament o fins i tot 
m’atreviria a dir que alguns únicament per la comunicació digital. Us heu vist afectats per 
aquest fet? 

No, ja que hi ha un tipus de comunicació que només es pot fer amb esdeveniments i aquesta 
és la comunicació cara a cara. 

- Quin és el sector que aposta més per la organització d’esdeveniments? 

Tots excepte les empreses industrials ja que els stakeholders que tenen són molt més reduïts. 
Segurament les empreses de gran consum i automoció són les que més aposten. 

-Els vostres clients confíen en vosaltres més d’una vegada?  

Si porten molts anys amb nosaltres. 

- Disposeu de professionals qualificats expressament per la organització dels 
esdeveniments? De quins sectors provenen? 

Hi ha gent que vé del món de l’espectacle, del món de l’audiovisual, gent com jo que vé del 
marketing, de la publicitat. 

ÆSi ens centrem ara en els esdeveniments en sí: 

-Diuen que un esdeveniment és un acte en temps real en el que tot està calculat 
mil·limètricament i res no pot fallar. Deixeu temps per la improvització? 
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Tot ha d’estar planificat. De vegades s’ha d’improvitzar però tampoc és improvitzar ja que 
preveiem que pot passar abans del dia de l’esdeveniment. Perquè enmig del caos amb el cap 
calent és molt difícil pensar i reaccionar. La improvització és bastant perillosa. 

- Utilitzeu les noves tecnologies de la comunicació? Com us heu adaptat als nous formats? 
Quines incorporacions heu fet en els últims anys? 

Les noves tecnologies són eines. Treballem sempre amb format digital i pel que fa a la 
lluminositat, utilitzem llums de led que consumeixen menys. El que també fem és 
subcontractar gent que dissenya apps adhoc per els esdeveniments però nosaltres no ho 
produïm tot i que si que treballem gent que treballa amb noves tecnologies. 

-Podem considerar que els esdeveniments que organitzeu són interactius? Els assistents 
participen activament? Hi ha una retroalimentació d'informació dels públics cap a 
l'empresa? 
 
Sí, la interactivitat amb el públic és imprescindible si volem assegurar-nos una comunicació 
eficaç. El públic ha de reaccionar als missatges que emetem en un esdeveniment i, per tant, 
hem de proporcionar elements d’interactivitat que ens aportin informació al voltat d’aquesta 
reacció que esperem. Si som capaços d’escoltar al nostre públic serem capaços també 
d’adequar millor la forma i el fons del nostre missatge a les característiques i necessitats del 
nostre públic. 
 

- Parlem d’un dels punts clau  dels esdeveniments: l’eix argumental, la temática. Com és el 
procés de crear-la? 

Doncs fem un brainstorming en el que participa tota l’agència, creiem que és molt important. 
Però de vegades fem brainstormings individuals per falta de temps. No podem dedicar prou 
temps a la creativitat. El procés creatiu és caòtic. 

-Què té més pes en els vostres esdeveniments el missatge o com es transmet el missatge? 

Hauria de ser el missatge ja que el com es transmet és només una eina. Els anys 90 en que es 
començaven a explotar les noves tecnologies es creia que era més important el com però jo 
considero que va ser un error. El missatge ho és tot. 

-En quin moment entra en joc la creativitat en la planificació d’un esdeveniment? Quins són 
els elements creatius que utilitzeu? 

En el brainstorming, a l’inici. I pot ser condicionada per el destí.  

Els elements creatius que utilitzem per exemple en espectacles s’utilitzen les 
escenografies,decoració, so, llum, l’ambient. També s’utilitzen pantalles, per donar a conèixer 
el missatge, l’eslogan. Després hi ha una part de guions que desenvolupem per peces 
audiovisuals. 

Amb poc pressupost pots tenir bones idees però potser no els mitjans per realitzar-les. Un dels 
conceptes que jo plantejo en aquest àmbit és servei, planificació i creativitat. Deixant de banda 
el servei, una molt bona creativitat sense gaire planificació, en un esdeveniment pot ser un 
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suspens directe. En canvi una creativitat mediocre però una molt bona planificació pot ser que 
sigui un esdeveniment de notable. 

- Com mesureu l’efectivitat d’un event? Seguiu la metodología de la pirámide? (Satisfacció, 
Aprenentatge, Aplicació, Impacte i ROI) Teniu tècniques diferents per cada tipologia 
d’esdeveniment? La mesureu vosaltres o el client?  

Normalment el client. Però es mesura molt poc. Els esdeveniments no es poden mesurar amb 
un ROI no pots tenir una conversió directa, però tampoc amb publicitat. Podem tenir 
tendències. Aquí hi ha hagut una època en la que Philips ROI Institute que són els que van 
generar la pirámide ROI, doncs, m’agradaria dir que els primer dos passos estan molt bé però 
arriba un punt que parlen de quantitatiu i això és fals ja que no pots aïllar la teva comunicació 
de la influencia de l’entorn. I si no ho pots separar no es pot evaluar. Així que ens quedem en 
les bases de la piràmide que ofereixen evaluacions qualitatives. Es pot calcular la motivació per 
exemple fent un test al principi i un al final. Hi ha esdeveniments que són exclusius per vendre 
per exemple en automoció que aquí si que es podría calcular el retorn de la inversió ja que 
aniria en funció de quants automòvils s’han venut. Però és que la majoria d’objectius dels 
esdeveniments busquen: corporativisme, motivació, identificació d’equip, comunicació 
d’objectius. I ara es parla més de Retorn on Objectives: ROO en comptes de ROI ja que va més 
connectada amb objectius que es poden mesurar de manera qualitativa. 

-Quin és el seguiment de l’impacte dels vostres esdeveniments? Practiqueu clipping + press 
cutting? 

Aquest tipus d’actes són molt fàcils de mesurar en funció de quantes vegades apareix en els 
mitjans. Si no hi ha prensa nosaltres no fem seguiment, el fem a partir del feedback que ens 
dóna el client. 

- Creieu que en un futur se seguirà invertint més en mitjans no convencionals i en concret en 
la organització d’esdeveniments?  

Si estic segur. Jo crec que més ja que les audiències cada vegada estan més segmentades i la 
inversió ha fet un gir en el qual continuarà. Cada vegada s’inverteix més en xarxes socials, 
impacte en punt de venta, esdeveniments,  marketing de guerrilla, flahsmobs etc. 

Els nostres clients també continuaran amb aquesta inversió mentre no es substitueixi el capital 
humà. Per tant, si el factor humà és crític és necessari i imprescindible comunicar-se cara a 
cara. 

-Què en penseu sobre els esdeveniments virtuals? Serien els propers rivals? 

No crec que siguin rivals simplement són una eina en la que perdires l’essència del que és un 
esdeveniment. Imagina’t un viatge d’incentius virtual… 

És una eina però no és un esdeveniment perquè no succeix en viu. Els nostres rivals són les 
agències d’esdeveniments corporatius, no les de publicitat que intenten afegir-se també a 
aquest sector. A l’inici d’aquest sector, eren les agències de viatges les principals rivals i 
actualment s’ha generat un gran sector amb agències i professionals molt especialitzats. 
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- Quins són els vostres reptes de Torrents & Friends de cara al futur? 

A nivell d’agència estar tal i com estem. Disfrutar, del que fem no volem créixer perquè al 
créixer et tornes més empresari que creatiu i productor. La organització d’esdeveniments és 
una professió d’artesania en el momento que massifiques la producció deixa de ser artesania. 

A nivell particular, hem creat progarmes de formació per al sector: des de conferències o 
seminaris tant per professionals del sector com per estudiants. I jo personalment estic molt 
interessat en l’estudi de la conducta de les audiències. 

Altres: L’únic que et pot limitar en un esdeveniment és la cultura de la propia empresa. S’ha de 
conèixer el to i el llenguatge de l’empresa  i també l’adeqüació per al públic al qual es dirigirà. 
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ANNEX 3 

PATTY MILÁN, DIRECTORA TÈCNICA DE GRUPO PACÍFICO 

-¿Cómo surge la idea de crear vuestra agencia de organización de eventos? 

Ante la necesidad de nuevos servicios por el mercado cambiante, vimos la oportunidad de 
ampliar nuestro abanico de negocios que hasta ese momento estaba centrado en el campo de 
agencia de viajes De este modo, comenzamos a dar un servicio multidisciplinar. 

-¿Podríamos afirmar que el sector de los eventos en España está estable o continua en 
crecimiento? 

Después de unos años de estancamiento, hay un leve ascenso en el sector si bien la estructura 
de los mismos se ve supeditada a presupuestos más limitados. 

-¿Qué os diferencia de una agencia de publicidad o comunicación? ¿Cuáles son los servicios 
que ofrecéis?  

La principal diferencia es que los servicios que ofrece una OPC no solo incluyen acciones de 
difusión y publicidad del evento sino que lo ejecutamos íntegramente de principio a fin. Es 
decir, la parte de comunicación, solo es una parte más de  nuestro trabajo. 

- ¿Podrías darme el caso de mayor y menor éxito en la organización de vuestros eventos? 
Habitualmente siempre controlamos que todos los eventos que organizamos sean un éxito 
tanto en su contenido como en resultados económicos gracias al seguimiento exhaustivo que 
hacemos con cada uno de ellos. 

-¿Crees que la comunicación interpersonal es hoy en día la forma más eficaz para 
comunicarse una empresa con sus públicos? 
 
Sin duda, la comunicación a través de redes y sistemas virtuales es muy importante pero en el 
campo de los congresos aún es muy necesaria la relación interpersonal directa para el 
intercambio de conocimientos y opiniones. Siempre es mucho más eficaz la comunicación 
personal para resolver los conflictos que los medios no directos a veces provocan. 
 

-¿Os habéis encontrado con alguna situación en la que la comunicación interpersonal os la 
ha jugado? 

En términos generales no. Evidentemente se han producido discusiones y controversias entre 
profesionales durante la celebración del evento, pero que siempre se han producido dentro 
del marco de la buena educación.  

-¿Cómo profesional al que me dirijo, por qué apostáis más actualmente, por la integración de 
las comunicaciones de marketing o por el marketing relacional y experiencial?. Sin duda por el 
marketing relacional y experiencial. Un recuerdo, un detalle positivo o negativo, se recuerda 
mucho más que una acción tradicional de marketing. 
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- ¿Qué tipología de eventos es la que más organizáis y cuál es el tipo de público que asiste en 
estos eventos?  

Son de todo tipo pero la mayoría suelen ser de carácter médico y científico. 

- ¿Cómo es el cliente actual? ¿Qué os pide en la organización de eventos? 

El cliente ha cambiado mucho con los años. Ahora compara, busca y tiene mucha más 
información aunque no siempre sea la correcta. Por eso se ha vuelto más exigente y más difícil 
de convencer. Piden más a menos precio. 

-¿Cuáles son los trending topics en la organización de eventos? 

Los grandes pilares serian:  

. Contenido interesante, (topics y speakers) 

. Bases de datos para la buena difusión del evento, (target al que queremos llegar) 

. Lugar de celebración y accesibilidad 

. Control el presupuesto:  

Ingresos: sponsors e inscripciones 

Gastos: Control de los mismos 

- ¿Habéis notado una variación en las inversiones de vuestros clientes a lo largo de estos 
últimos años? 

 Si. Ahora con menos presupuesto se sigues haciendo los mismos congresos pero repartiendo 
los recursos de un modo más eficaz y ajustado, (menos actos sociales a favor de más contenido 
científico, por ejemplo) 

- ¿Cuál es vuestro método de trabajar el Networking? 

-¿Qué tipo de herramientas utilizáis para comunicar los futuros eventos que organizáis? 
Sobre todo se hace a través de las nuevas tecnologías que han ido sustituyendo poco a poco el 
papel. Página web del evento, APP, redes sociales, (twiter, Facebook,etc), publicación en otras 
webs relacionadas, e-mailings de newsletters… 

- ¿Y, qué tipo de herramientas utilizáis para la comunicación post evento? 

Las mismas que las anteriores 

- ¿Cómo son la mayoría de meetings que tenéis con el cliente? ¿Conocéis bien el plan de 
marketing de vuestros clientes, sus objetivos principales y la audiencia a la que se dirige?  

Depende de su procedencia y agenda. Habitualmente las primeras reuniones son presenciales 
y posteriormente se van combinando con videoconferencias o calls. 
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Nuestro primer objetivo es ese. Saber que quiere difundir y a quien. A partir de aquí, les 
proporcionamos las herramientas necesarias para que su evento sea un éxito.  

- ¿Vuestros clientes utilizan otras formas de comunicación con sus públicos a parte de la 
comunicación a través de los eventos? ¿Cuáles son estas?  

Si, a través de publicaciones médicas, y las propias Sociedades. 

- ¿Vuestros clientes tienen claros sus objetivos para la consecución de sus eventos, o sois 
vosotros como profesionales que los ayudáis a encontrarlos y perfeccionarlos?  

Ellos traen su idea y lo que quieren conseguir, y nosotros le aconsejamos y ayudamos a 
conseguirlo.  

- ¿Normalmente se trabajan los objetivos de cliente a corto o largo plazo?  

Ambos. Lo primero que establecemos con ellos es un plan de trabajo o calendario donde se 
reflejan todas las acciones que hay que hacer antes del evento.  

- ¿Qué opináis sobre la siguiente afirmación? El cliente siempre tiene la razón.  

Para nosotros más bien es que nunca podemos decirle un NO al cliente, sino un SI 
CONDICIONAL. Es decir, hacemos que, si no está en lo correcto pueda ver las cosas con mas 
objetividad y perspectiva para tomar la decisión correcta para su evento. 

-Actualmente tanto clientes como agencias de comunicación apuestan altamente por la 
comunicación digital. ¿Os habéis vistos afectados por ello?  

Si, pero más que afectados, lo vemos como una forma mas de comunicación. 

-¿Qué sector es el que más apuesta por la organización de eventos? 

 Médico 

-¿Vuestros clientes han confiado en vosotros más de una vez? 

Si, por supuesto. Uno de nuestros objetivos es fidelizar a nuestros clientes. Hay casos en los 
que los congresos solo tienen cabida una vez, (por ejemplo congresos internacionales que no 
es seguro que vuelvan a celebrarse en España), y congresos que se relazan anual o 
bienalmente de manera que podemos seguir organizándolo. 

-¿Disponéis de profesionales cualificados sólo para la organización de eventos? ¿Qué 
formación previa han tenido?  

La mayoría son del sector del turismo y organización de eventos con idiomas. 
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ÆSi ahora nos centramos en los eventos en sí: 

-Se afirma que un evento es un acto en tiempo real en el que todo está calculado 
milimétricamente y nada puede fallar. ¿Creéis en eso o dejáis tiempo para la improvisación?  
En un evento todo está previsto menos los imprevistos. Trabajamos para tenerlo todo 
controlado pero tambien trabajamos para solventar y solucionar los imprevistos que surjan. 
Ese es otro de nuestros grandes valores. 

- ¿Utilizáis las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Qué incorporaciones de nuevos 
formatos habéis hecho en los últimos años? 

Evidentemente nos actulizamos y adaptamos a las nuevas tecnologías constantemente.  Una 
de las últimas es dede hace más de un año, las APP para congresos, por ejemplo. 

-¿Podemos consideras que los eventos que organizáis son interactivos? ¿Los asistentes 
participan activamente? ¿Hay una retroalimentación de información de los públicos hacia la 
empresa? 
 
Por supuesto. La mayoría de los congresos tienen una parte científica abierta a los asistentes 
en la que aportan y presentan sus trabajos científicos. Además en ocasiones se organizan 
sesiones interactivas en las que los asistentes votan, contestan o valoran cuestiones de 
carácter científico en directo. Por otro lado, en cada uno de ellos se hacen encuestas de 
valoración para saber qué puntos son los más importantes para los inscritos para tenerlos en 
cuenta de cara a las futuras ediciones del congreso, (propuesta de nuevos topics, opinión 
sobre los ponentes, temas tratados, organización, etc). 
 

- Si hablamos de uno de los puntos clave de los eventos: el eje argumental, la temática; Me 
pregunto: ¿Cómo es el proceso de crearla? 

Como hemos comentado, nosotros no creamos congresos, pero nuestros clientes los crean a 
partir de la necesidad de comunicar y poner en común avances en su materia que requiere que 
otros profesionales lo compartan y opinen. 

-¿Qué tiene más peso en vuestros eventos, el mensaje o cómo se transmite? 

Ambos pero es crucial como se transmite. Hemos tenido ponentes extraordinarios que no 
transmitían nada a pesar de lo interesante de los datos que exponían. Y sin embargo, hay 
ponentes con menos conocimiento pero con un fuerte carisma y dotes para la oratoria que 
llenan auditorios. 

-¿En qué momento entra en juego la creatividad en la planificación de un evento? ¿Cuáles 
son los elementos creativos que más utilizáis? 

La creatividad en congresos está limitada por el presupuesto. Cada vez se invierte menos en 
imagen y se hacen cosas más austeras y directas sin dejar de lado la estética. 

-¿Cuándo decidís utilizar los recursos de dinamización de los eventos? 

Lo marca siempre el calendario de trabajo y los objetivos que el cliente quiere conseguir con 
los recursos que tiene. 



 140  
 

-¿Medís la efectividad de los eventos que organizáis? ¿Seguís la metodología de la pirámide 
ROI? (Satisfacción, Aprendizaje, Aplicación, Impacto y ROI) ¿Utilizáis técnicas distintas de 
medición para cada evento?  

Utilizamos herramientas genéricas para cada tipo de evento y realizamos memorias de 
resultados. 

-¿Creéis que en un futuro se seguirá invirtiendo más en medios no convencionales y en 
concreto en la organización de eventos? 

Los eventos son el medio personal para el intercambio de información profesional más 
valorado y necesario. Pueden mejorarse con las nuevas tecnologías, medios y sistemas pero la 
necesidad de reunirse y compartir conocimientos, de momento, perdura. 

-¿Qué opináis sobre los eventos virtuales? ¿Serán los próximos rivales? Si no lo creéis así, 
¿quién será la competencia más fuerte? 

 No los vemos como rivales. Son otra via de difusión que nosotros tambien utilizamos. 

-¿Cuáles son vuestros retos de Grupo Pacífico en un futuro? 

Ofrecer más y mejor servicio a nuestros clientes utilizando las mejores herramientas y 
optimizando los recursos. 
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RAFEL PERIS, DIRECTOR DE REUNIONS I CIÈNCIA 

-Com sorgeix la idea de crear Reunions i Ciència? 

Es crea el 89 i sorgeix de la idea de donar el servei de la organització de congressos científics. 

Reunions i Ciència funciona durant uns anys com una OPC sola i al cap de 15 anys es va crear 
una agència de viatges i alhora les dues empreses formen el grupo RiC. 

-Com està el sector dels esdeveniments a Espanya, estable o en creixement? 

Estava estable l’any passat però aquest any afirmaríem que torna a créixer i les perspectives 
malgrat la crisi sempre han estat que el sector va creixent. 

-Què us diferencia de les agències d’organtizació d’esdeveniments? 

Podem afirmar que hi ha una complexitat superior a nivell d’organització de congressos pel 
que fa a les dimensions ja que hi ha sales paral·leles en comparació amb les agències de 
comunicació que organitzen esdeveniments corporatius. S’entén per congrés la reunió d’uns 
experts al voltant d’un tema científic: vé sigui de noves tecnologies, medicina, educació... però 
respecte a un concepte i amb el fet que els assistents puguin aportar diàleg i coneixement 
sobre aquell concepte. 

Cal destacar que fem congressos tant nacionals com internacionals a tot l’Estat Espanyol. 

-Em podries donar un cas de major i menor èxit de la vostra OPC? 

Nosaltres estem certificats per la ISO i estem obligats a fer-ho sempre molt bé. L’èxit aquí el 
podem mirar en funció de si s’han assolit els objectius, si s’ha donat una bona difusió o a 
nivells d’assistència però pel que fa a la organització  mai hem tingut cap problema. 

-Creus que la comunicaió interpersonal és avui en dia la forma més eficaç per comunicar-se 
una empresa amb els seus públics?  
 
 Hi ha hagut la creença de que les noves tecnologies acabarien amb els esdeveniments 
presencials, però malgrat tot, la relació interpersonal y el contacte personal, segueixen sent 
bàsics per desenvolupar vincles i mantenir el networking, fets únics pel creixement i 
desenvolupament de noves idees i projectes. No obstant, les comunicacions on line poden 
mantenir aquests i seveixen pel dia a dia. 
 
-Creus que la comunicaió interpersonal és avui en dia la forma més eficaç per comunicar-se 
una empresa amb els seus públics?  
 
 Hi ha hagut la creença de que les noves tecnologies acabarien amb els esdeveniments 
presencials, però malgrat tot, la relació interpersonal y el contacte personal, segueixen sent 
bàsics per desenvolupar vincles i mantenir el networking, fets únics pel creixement i 
desenvolupament de noves idees i projectes. No obstant, les comunicacions on line poden 
mantenir aquests i seveixen pel dia a dia. 
 
- Us heu trobat en alguna situació en què aquest tipus de comunicació us l’hagi jugat en 
algun congrés? 
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El problema amb el que et pots trobar alguna vegada és que algun ponent no se’t presenti tot i 
que no és lo habitual o que parli d’un tema del qual no s’esperava que parlés o que s’allargui 
molt en el discurs.  

La gràcia dels congressos però és que es facin intercanvis de coneixements i idees amb els 
assistents i això és gràcies al fet que siguin presencials. 

-Quins són els congressos que més organitzeu? 

D’àmbit mèdic però també tecnològic, electrònic i d’educació. 

-Quin és el tipus de públic que assisteix en aquests congressos? 

Va en funció de l’àmbit però és majoritàriament de caire investigador ja que tractem temes 
molt punters. 

-S’ha notat una variació d’inversions dels vostres clients en els últims anys? 

Si i tant aquest sector també ha patit i s’han retallat les inversions en congressos. El client es 
pensa molt bé en quins congressos assistirà i perquè tot i que a partir d’aquest any es comença 
a notar una certa “alegria”. 

-Feu Networking? 

Amb els nostres clients els hi tenim una fidelització molt gran. Portem més de 26 anys oferint 
aquest servei i aleshores es repeteix un 80% d’esdeveniments d’un any a l’altre. El que si que 
fem amb ells és una vegada finalitzat l’esdeveniment ens fixem com ha anat i quines coses 
poden millorar-se. 

També enviem Newsletters trimestrals als nostres clients que tenim en base de dades per 
mantenir-ne el contacte. 

-Quin tipus d’eines utilitzeu per comunicar els futurs congressos que organitzeu? 

El correu electrònic és el que més fem servir i també el correu postal tot i que amb menys 
quantitat i les xarxes socials molt poc excepte en algun camp concret són bastant aficionats, en 
general s’utilitzen molt poc per congressos. El correu postal s’utilitza en el cas que no hi hagi 
bases de dades de correus electrònics en alguns casos. 

-I com és la comunicació post congrés? 

D’aquesta no ens encarreguem. 

-Com són la majoria de meetings que teniu amb els vostres clients? 

Tots els que podem els fem presencials tot i que el correu electrònic és de gran ajuda. 
Videoconferències en casos puntuals. 

-Els vostres clients utilitzen altres formes de comunicació a part dels congressos amb els seus 
públics? 
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Bàsicament són els congressos tot i que també podem afegir cursos, tallers o workshops 
específics. 

-Els vostres clients tenen clars els seus objectius alhora de voler organitzar un congrés o 
vosaltres feu de consultors? 

Fem de consultors moltes vegades ja que no saben amb el què es poden trobar ni quin tipus de 
congrés volen. Si ja tenen un històric en aquest àmbit, solen tenir els objectius més clars, si són 
nous en la matèria llavors se’ls ha d’aconsellar més. 

-Els objectius dels clients es treballen a curt o llarg plaç? 

Abans a llarg plaç i ara també però ens sorgeixen alguns que hem de planificar a dos mesos 
vista. 

-Què opina sobre l’afirmació que el client sempre té la raó? 

El client no sempre té la raó i llavors se li ha de fer veure perquè no la té i justificar-ho. 

Es treballa sota una pressió contínua. 

-Us heu vist afectats per la comunicació online? 

De fet els cursos que alguns clients ofereixen es realitzen de forma online ja que així ho 
prefereix un sector del públic llavors és una eina més que s’ha de saber aprofitar i que serveix 
per comunicar-nos entre nosaltres. 

-Quins són els sectors que més aposten per la organització de congressos? 

Diuen les estadístiques que els primers tipus de congressos que s’organitzen són els mèdics i 
els segons els de noves tecnologies.  

ÆSi ens centrem en els congressos en si: 

-S’afirma que són actes en temps real en el que tot està calculat mil·limètricament. Entenc 
que no deixeu temps per la improvització? 

Tot està teòricament sota control prèviament al començar l’acte i no s’improvitza excepte tot 
allò que pugui variar respecte al que tenien inicialment pensat. Tenim plans de contingència i 
experiència per poder solventar els problemes que es puguin donar in situ. Però improvitzar 
com a tal no, sempre s’ha de saber reaccionar en funció del pla de contingència o l’experiència 
amb casos similars d’anteriors congressos.  

-Podem considerar que els congressos que organitzeu són interactius? Els assistents 
participen activament? Hi ha una retroalimentació d'informació dels públics cap a 
l'empresa? 
 
 Hi ha de tot, però molts d’ells contenen una interacció, bé sigui amb la resposta d’enquestes 
per saber el que opinen, bé sigui amb un sistema de votació, o bé a rel dels comentaris que es 
puguin produir a les xarxes socials habilitades per l’esdeveniment. 
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-Utilitzeu noves tecnologies de la comunicació? Heu incorporat nous formats en aquests 
últims anys? 

Les apps que es dissenyen adhoc per als congressos. Són tecnologies que subcontratem. 

-Un dels punts claus de l’organització de congressos és l’eix argumental, la temàtica. Com és 
el procés de crear-la? 

La temàtica en el nostre cas no depèn de nosaltres sinó del comitè científic i nosaltres els 
podem ajudar a coordinar o buscar els ponents. 

-Què té més pes en els congressos el missatge o com es transmet? 

Les dues coses tenen pes i jo diria que prèviament a la celebració del congrés és molt 
important saber de què es parlarà però una vegada estem en el congrés, la forma com es 
presenta i si es tracta d’un bon comunicador té més pes inclús que el que està dient pel fet que 
serà recordat més temps. 

-En quin moment entra en joc la creativitat en la organització de congressos? 

En els congressos la creativitat és relativa es dóna més en convencions però els recursos dels 
que disposem no estan molt centrats en la creativitat sinó en contractar bons ponents que 
ofereixin un bon contingut.  

-Mesureu l’efectivitat que hi hagut en un congrés? 

No. Se’n parla molt del ROI i al final no es fa servir. Nosaltres el que fem són enquestes de 
satisfacció amb els assistents i enquestes de satisfacció als clients sobre la nostra feina com a 
agència. 

-Quina opinió té sobre els congressos virtuals? 

Crec que és una eina més que caldrà saber utilitzar i compaginar com cal tot i que el contacte 
personal no el podrà suplir cap eina. S’ha de proposar coses mixtes i tenir un control. 

-Creu que hi haurà més inversió en mitjans no convencionals i en concret en congressos? 

Hi haurà camp per tot. És molt difícil preveure. 

-Quins són els seus reptes com a professional i els reptes de Reunions i Ciència? 

Que el client coneixi que hi ha agències especialitzades en organitzacions de congressos i que 
són serveis totalment diferents als que poden organitzar agències de comunicació o 
esdeveniments. Com a empresa ens agradaria donar-nos a conèixer més a nivell nacional. A 
Barcelona som molt coneguts però ens interessaria més projecció nacional.  
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SUSANA GONZÁLEZ, CONGRESS MANAGER DE BOCEMTIUM 

-¿Como surge la idea de crear Bocemtium? 

Proviene de una agencia de eventos e incentivos y la parte de congresos se quedó un poco de 
lado y a raíz de marcharse un compañero de la agencia justo al empezar la crisis yo me marché 
con él y los clientes de congresos médicos nos siguieron. 

-¿Cómo está el sector de los congresos? 

Es un sector que debería estar en crecimiento y que debe reinventarse en el sentido de que se 
deberían proponer más congresos médicos. Ahora ya no es el equipo de médicos el que 
propone realizar un congreso sinó que también somos nosotros los que vamos a ellos a 
proponer para que el sector se vaya retroalimentando. 

-¿Cuáles son los Servicios que ofrecéis en Bocemtium? 

Todo lo que gira alrededor de un congreso: desde contactar con los ponentes, contactar con 
las azafatas, tener el lugar para el congreso, apoyar a la realizar los programas científicos,etc. 
Trabajamos en la organización de congresos médicos en toda España. Si tenemos clientes 
Internacionales que quieren organizar congresos en Barcelona, nos fijamos en los últimos 
congresos a los cuáles han participado en sus paises para mínimo ofrecer lo mismo. 
Trabajamos también la comunicación de estos congresos. 

Debemos diferenciar el concepto de jornada en el que el evento tiene la duración de un día o 
medio día y los congresos que son bastante más complejos ya que asiste mucha mas gente, se 
utilizan varias salas y tiene una duración mínima de dos días. Es en estos últimos, donde los 
asistentes organizan sus agendes y deciden a la sales del congreso que irán. Tanto en jornadas 
como congresos tenemos ponentes, intérpretes, azafatas, técnicos, restauración, audivisuales 
y nosotros, presentes como secretaría. 

Sólo trabajamos con partners si se trata de congresos Internacionales es decir. La secretaría de 
una Sociedad média de Praga que quiere organitzar un congreso en Barcelona, se puede poner 
en contacto con nosotros ya que tenemos información de las sedes que se pueden utilitzar, 
etc. 

-¿Cuál es el mayor éxito y menor éxito de Bocemtium? 

Es un congreso anual de infermeria de 3300 personas de asistencia que organizamos desde 
hace más 20 años en Madrid, otros años los assistentes rondaban la cifra de 1800. 

No tenemos ningún caso que haya sido negativo en la organización de congresos. 

-¿Crees que la comunicación interpersonal es hoy en día la forma más eficaz para 
comunicarse una empresa con sus públicos?  
Si, pero no la única. 
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-¿Os ha surgido algun problema con la comunicación interpersonal en congresos? 

En el caso de los congresos, los ponentes vienen con unos discursos muy cerrados. No se ha 
comentado nunca que haya surgido ningún problema, al contrario nos ha servido para dar más 
eco. Pueden haber surgido problemas entorno al idioma, si no han habido intérpretes y se 
trataba de un congreso internacional en Barcelona, por ejemplo. 

-¿Cómo defines el cliente actual? 

Son clientes que nos conocen desde hace mucho tiempo. Es un cliente exigente, preocupado 
por la relación càlida-precio y sobretodo con ganas de aportar algo diferente a los asistentes 
en sus congresos. Sobretodo se tiene que tener muy en cuenta que la temàtica del congreso 
no se solape con otro congreso que se vaya a realizar el mismo día para que no nos haga 
sombra. O se añade algo o vas a ser otro más. Les preocupa estar a la Vantguardia: poder 
ofrecer el congreso en streaming, estar presente en las redes sociales,etc. 

-¿Cuáles son los trending topics en eventos? 

En congresos no se puede hablar de modas però lo que más se lleva es la investigación y a 
conseguir fondos para la investigación. El medico que decide asistir a un congreso lo hacer 
porqué cree que eso le va aportar algo, le va a dar eco. 

-¿Trabjáis el Networking en congresos? 

Los contactos nos vienen facilitados por el organizador que está en contacto con una sociedad 
médica y tu puedes conocer todos sus miembros y publicitarte y luego en el momento del 
congreso tu pides el correo electrónico a todos los asistentes a no ser que ya te lo hayan 
facilitado en el momento de la inscripción y así vamos creando nuestra base de datos por 
temáticas: dermatología, ginecología, y de allí la estatal, la autonómica, El público que asiste 
en los congresos está realmente muy segmentado y es muy profesional, asisten los líderes de 
opinión en temáticas médicas muy especializadas. Nosotros nos encargamos de contactar con 
los ponentes y gestionar el proceso pero no decidimos que ponentes son los que participaran 
en el congreso, esto ya nos viene dado, aunque si podemos dar nuestra opinión, por ejemplo si 
se trata de un ponente que ya ha asistido muchas veces. 

-¿Se ha notado una variación en la inversión de vuestros clientes? 

Si, podemos afirmar que la industria farmacéutica ha bajado mucho su aportación económica a 
los congresos. Los presupuestos están más cortados y nosotros nos amoldamos a ellos según la 
dimensión que quieran hacer del congreso. 

-¿Qué tipo de herramientas utilitzáis para comunicar los futuros congresos que se llevaran a 
cabo y qué tipo de herramientas de comunicación utilizáis una vez se ha cerrado el 
congreso? 

Una vez se ha finalizado un congreso se informa a los asistentes cuando será la próxima fecha 
y la sede de la próxima edición, asi quedan informados. También a través de nuestra propia 
página web, y la propia sociedad ya publicita todos los congresos que se irán realizando. 
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También hacemos envío de NL propias de Bocemtium a la base de datos concreta que pueda 
ser afín al próximo congreso.  

Una vez se ha terminado el congreso se ofrece un cuestionario de calidad en el que se valora a 
los ponentes y las temáticas tratadas y lo que más me interesa es saber cómo han valorado la 
secretaría y la sede ya que nosotros no tenemos la fuerza para decidir si ese ponente o esa 
temática se volverá a tratar la siguiente edición y es una información que tu proporcionas al 
organizador. Luego también se hacen notas de prensa, si se han hecho videos del congreso se 
cuelgan en las páginas web de los congresos, Twitter y Facebook. 

-¿Calculáis el retorno de inversión de los congresos? 

Como te comentaba sólo hacemos encuestas de satisfacción y estamos obligados a hacerlas a 
partir de la asistencia de 100 personas por el certificado ISO a no ser que el cliente nos diga 
que no las hagamos. 

-¿Los objetivos del cliente se trabajan a  corto o largo plazo? 

El objetivo del cliente es que el congreso sea un éxito por tanto que sea a corto plazo. 

-¿Qué opinas sobre la afirmación que el cliente siempre tiene la razón? 

No siempre tienen la razón pero te tienes que amoldar a cada caso. Una vez cerramos el 
congreso y vemos el nivel de asistencia, las encuestas de satisfacción y de valoración, las 
inscripciones a laboratorios, una vez se ha hecho todo esto, ahí nosotros damos nuestras 
sugerencias para la próxima edición y como siempre asistimos a los congresos que hemos 
organizado esto nos permite también tener otra perspectiva, foránea a la temática de la cuál 
ellos ya están muy empapados. 

-¿Ha afectado el auge de la comunicación digital en congresos? 

La comunicación digital nos ha facilitado para comunicar nuestros congresos. Los profesionales 
que deciden organizar un congreso médico ya están muy posicionados, tienen una edad 
madura, no están recién salidos de la universidad. El que se encarga de organizarlo tiene que 
tener capacidad de convocatoria y para que la gente le siga se debe haber creado previamente 
una imagen que puede haber aparecido en comunicación digital, pero no redes sociales. 

-¿Vuestros clientes han confiado en vosotros más de una vez? 

Sí, tenemos la suerte que los que comienzan se quedan. 

-Me imagino que en un congreso nunca dejáis tiempo para la improvisación… 

No imposible. No solemos tener planes de contingencia ya que los congresos están 
planificados muy previamente. Una vez coincidió un congreso con una vaga general y tuvimos 
que informarnos si todo estaría bien, tema transporte, tema piquetes en la sede, etc. Tuvimos 
que reforzar el sistema de vigilancia. Claro reaccionamos en función de la necesidad del 
momento, pero vaya estos son casos más extremos. Tenemos que tener muy buena relación 
con los proveedores. 
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-¿Utilizáis los nuevos formatos y tencologías de la comunicación? 

Si creamos tenemos apps específicas para congresos si así lo pide el cliente y también 
comunicación digital, muchos temas se gestionan de forma online. 

-¿Podemos consideras que los congresos que organizáis son interactivos? ¿hay una 
retroalimentación de información de los públicos hacia la empresa? 
En parte si, pero no en el porcentaje que nos gustaría.  

-¿Qué pesa más en los congresos el mensaje o cómo se transmite? 

En los congresos el contenido del programa, lo que se dice. 

-¿Hay creatividad en los congresos? 

Más que creatividad se da mucho valor al hecho que el asistente pueda participar, pueda 
hablar luego con el ponente. Una vez finaliza el congreso, que  haya diálogo, intercambio de 
información, esto es muy positivo. Que se establezca una conversación entre los que están 
arriba y los que están abajo. Y eso es lo que más valoran los asistentes el feedback inmediato. 

-¿Creéis que en un futuro se organizaran más congresos que en la actualidad? 

Tengo la sensación que los congresos no se morirán nunca porqué se necesita la relación entre 
las personas. Yo creo que los congresos se seguirán haciendo pero habrá una parte de los 
asistentes que no estarán presentes y lo seguirán desde streaming, se retransmitirá  y es lo 
que entendemos por congreso virtual. Y ante el hecho de poderte perder el congreso, seguirlo 
de forma online es una vía que te lo facilita. Pero nunca sería un sustituto, pierdes la riqueza 
de lo presencial y el Networking que se pueda crear allí y son dos factores clave en los 
congresos. Y a la larga si la persona que ha estado viendo el congreso de forma virtual, si ha 
quedado satisfecho, intentará venir a la próxima edición. 

-¿Cuáles son los retos de Bocemtium? 

Que entren nuevos proyectos de congresos, con temas innovadores y seguir disfrutando del 
equipo que tenemos. 
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ANNEX 4 

PATTY SOGAS, DIRECTORA DE MARKETING I COMUNICACIÓ EXAPRINT ES 

-¿Cuál creéis que es la mejor forma de comunicaros con vuestros públicos? ¿La utilizáis? 

La mejor forma siempre es aquella que más rápidamente satisface al cliente. En este caso, en 
Exaprint hemos formado un equipo profesional de atención al cliente -por vía telefónica y 
mail- que trabaja de lunes a viernes de 9 a 18 horas de forma ininterrumpida. Este equipo está 
formado y altamente preparado para atender, guiar, sugerir y explicar cualquier duda que le 
pueda surgir a nuestros clientes. A diferencia de otras empresas del sector, el equipo de 
atención al cliente se encuentra en las oficinas de Exaprint, atendiendo en español y dando 
soporte en todo momento a los clientes en la compra de los pedidos. 

Por otro lado, el mail y las redes sociales son dos canales que nos permiten estar en contacto 
directo de una manera muy ágil. Agradecemos los mensajes que nos llegan por Facebook o 
Twitter y los respondemos en menos de una hora. 

-¿Cómo ha evolucionado vuestra forma de comunicaros con vuestros públicos a lo largo de 
los años? 

En nuestro caso, la atención siempre se ha basado en la relación telefónica que mantenemos 
con nuestros clientes. Nos llaman y ya nos conocen y al revés. Llevamos años hablando con 
mucha frecuencia con algunos de ellos. Aprovechamos los roadshows, presentaciones y 
eventos –como Graphispag- para afianzar este contacte con el face to face. 

-¿Des de cuándo lleváis invirtiendo en la comunicación de empresa a través de los eventos y 
ferias? ¿Por qué? 

Llevamos desde la fundación de la empresa hace cinco años. Nos encanta poder participar de 
estos eventos, porque cómo os decía, nos supone una oportunidad importante por conocer en 
persona a muchos clientes y poder charlar tranquilamente. Para el equipo de atención al 
cliente las ferias son un punto de encuentro y de adrenalina, ya que nos hace mucha ilusión 
poder saludar a muchos clientes que día tras día solo conocemos de voz por teléfono. 

-¿En qué tipo de eventos o ferias os podemos encontrar? 

Nosotros organizamos nuestros propios eventos y participamos en otros. Nos gusta pisar la 
calle, reunir a clientes y contar en vivo las novedades. El año pasado estuvimos de gira por 
toda España, los eventos reunían por sesión a un máxime de 35 personas, así nos aseguramos 
que el contacto sea más cercano. Para el 2016 seguramente volveremos a la carretera. En 
cuanto a las ferias, este año estaremos en Portugal Print (Oporto, 19-21 de marzo), Graphispag 
y C!Print en octubre. Además participamos en eventos como los Premios Graffica o el Brief 
Festival.  
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-¿Cuál fue vuestra última participación en una feria y cuál es la próxima? 

Nuestra última participación fue en la primera edición de C!Print Madrid en octubre pasado. 
Nos encantó el dinamismo de la feria, la organización y obtuvimos muy buenos resultados. 
Quedamos tan contentos que ya hemos confirmado nuestra presencia para este año. La 
próxima es Portugal Print y Graphispag. 

-¿Cuál ha sido el caso de mayor y menor éxito para vosotros hasta ahora? 

Quizá la feria que aportó más ingresos fue la feria de Graphispag 2013, aunque no creemos, sin 
duda, que la que tenemos prevista para este mes de Marzo (Graphispag 2014) dará mejores 
resultados.  

Los Exaroads son unos eventos que organizamos internamente, reuniones en hoteles abiertas 
a todos los profesionales del sector para explicar Exaprint y su funcionamiento en diferentes 
ciudades de España, a parte de aprovechar para hacer visitas comerciales a los clientes más 
importantes. Estos eventos, quizá no resuenan tanto como una feria donde te ven millones de 
persones, pero son muy eficaces. 

-¿Cómo ha evolucionado vuestra forma de comunicaros con vuestro público en un evento? 

En las primera ferias la comunicación personal era la misma, nos saludábamos y atendíamos 
con la misma cortesía pero teníamos un elemento importante a mostrar: nuestra página web. 
Somos una imprenta que vende por el canal online y debíamos enseñar –sobretodo a futuros 
clientes- cuál era nuestro portal. Hoy en día, Exaprint es ya una marca muy conocida y 
consolidada, los clientes nos visitan para tocar y conocer las novedades, la web ya la conocen. 
Por si acaso, y para los nuevos, llevamos iPads y seguimos mostrando la web www.exaprint.es. 

-¿Cómo os habéis adaptado a las nuevas tecnologías de comunicación en el sector de los 
eventos? ¿Qué cambios habéis aplicado? 

Los iPads sería uno de ellos. Empezamos con Macs de mesa y en esta edición con una tablet 
por persona es más que suficiente, cómodo y ágil para enseñar cuál es nuestro catálogo.  

-¿Cómo conseguís captar la atención de vuestro público a lo largo de un evento? 

Participamos activamente en los medios de comunicación que dan difusión a dichos eventos 
con entrevistas y noticias. También colaboramos con la propia feria para que con nuestra 
experiencia y equipo de marketing puedan hacer más visible la feria. Por ejemplo, nos gusta 
mucho participar en los talleres y charlas. 

-¿Dedicáis tiempo y esfuerzo en la comunicación con vuestros públicos antes del evento y 
después del evento? 

Sí, mucho. Las ferias para nosotros empiezan meses antes. Hay muchos detalles a tener en 
cuenta y mucho trabajo por hacer. La feria no son los stands sino tener realmente algo 
novedoso que contar, no nos podemos olvidar de esto. Vamos a tener una oportunidad de oro 
para contar algo sobre nosotros a más de 6.000 personas. Vale la pena dedicarle tiempo y 
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mucho esfuerzo en ser comunicativos, originales y atractivos. Evidentemente, después de los 
eventos cuidamos a los visitantes y clientes, les damos las gracias vía mail y telefónicamente. 
La feria acaba dos meses después de su celebración. 

-¿Qué os diferencia de vuestra competencia en una exposición ferial? 

Casi todo. La comunicación es distinta, todo lo que transpira Exaprint es distinto. La imagen 
corporativa la cuidamos al máximo y la adaptamos al mensaje que queremos lanzar. Buscamos 
el efecto WOW con stands más creativos, mucho más pensados. Nos lo tomamos muy en 
serio, de manera que nada en nosotros es lo normal. Ni el stand, ni el trato con el cliente, ni la 
ropa que llevamos…y sobretodo, tenemos la gama de productos más completa del mercado y 
eso nos da mucha seguridad para vender nuestros productos. 

-¿Confiáis en una misma agencia de publicidad para la organización de todos vuestros 
eventos? 

No. Todo, absolutamente todo se hace de forma interna. El diseño de la campaña que 
presentamos, el diseño y construcción del stand, la publicidad que entregamos, etc. Todo se 
crea in house. 

-¿Se han cumplido vuestros objetivos en los eventos realizados hasta ahora? 

Sí, siempre hasta el momento. Después de cada feria hemos incrementado la cartera de 
clientes y las ventas, de manera, que no tenemos ninguna queja. Pensamos que son muy 
necesarias para establecer vínculos y ganar en confianza, y al final se traduce en ventas. 

-¿Por qué decidisteis participar a Graphispag? 

Ya hemos participado en las ediciones anteriores. Graphispag es una muy buena feria del 
sector, reúne a agentes importantes y atrae a mucho público. Además, nosotros jugamos en 
casa. Estamos en Barcelona y parte de nuestros clientes son de aquí, de manera que todos 
tienen unas horas para pasar a hacernos una visita. En Graphispag hay mucho movimiento de 
clientes de la Comunidad Autónoma de Valencia, Baleares, Aragón y eso nos permite afianzar 
la relación Exaprint-cliente. 

-¿Cuáles son vuestros objetivos principales en vuestra exposición a Graphispag? 

Presentar una nueva campaña de mejora de precios, pensamos que para ayudar a nuestros 
clientes que son profesionales uno de los puntos básicos es ofrecer calidad, pero también un 
precio competitivo que a él le permita ganar clientes. Obviamente, presentaremos nuevos 
productos: el logo vegetal, el logo 3D, el mobiliario hinchable, de cartón…nuevas tarjetas en 
PVC y muchísimos más productos. 
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-¿Cómo calculáis el retorno de inversión de vuestra participación en eventos? 

Por el número de registros a nuestra página web y por el incremento de ventas en las semanas 
posteriores a la feria. Muchos visitantes nos piden el kit, muestrarios, etc. y pasan el primer 
pedido. Además, hacemos un registro de los visitantes reales de nuestro stand y después los 
llamamos para conocer su opinión. 

-¿La crisis económica ha afectado vuestra inversión en los eventos y ferias? ¿Si es así, que 
porcentaje se ha visto reducido? 

De momento no. Hemos optado por mantener la misma inversión porque nos da buenos 
resultados.  

-¿Qué previsiones de futuro podemos idear en vuestra participación en eventos de cara a los 
próximos meses? 

De momento, a corto plazo, tenemos previsto volver a ir a C!PRINT en octubre 2015 (Madrid) 
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MARTA RAVENTÓS, RELACIONS PÚBLIQUES DE FREIXENET 

-¿Cuál cree que es la forma más óptima de comunicaros con vuestros públicos?  

Prensa tradicional y redes sociales 

-¿Cómo ha evolucionado vuestra forma de comunicaros con el público de Freixenet a lo largo 
de los años? 

Estamos invirtiendo cada vez más en prensa digital y  redes sociales sin olvidar que la prensa 
tradicional continua teniendo mucha importancia. 

-¿Des de cuándo lleváis invirtiendo en la comunicación de Freixenet a través de los eventos y 
ferias?  ¿Por qué participáis en Eventos? 

Tenemos documentación gráfica de la Feria Universal de 1929 en Barcelona.Aunque Freixenet 
ya es muy conocida las ferias nos sirven para presentar nuestras novedades a profesionales de 
todo el mundo que se congregan en la ferias. 

-¿En qué tipo de eventos o ferias os podemos encontrar?  

Actualmente estamos en Alimentaria y Prowein que son las más fuertes. De manera puntual 
participamos en acciones puntales dentro de Enofusión o similares en otras ciudades 

-¿Cuál fue vuestra última participación en una feria y cuál es la próxima?  

Alimentaria en 2014, Prowein será la próxima. 

- ¿Cómo os habéis adaptado a las nuevas tecnologías de comunicación en el sector de las 
ferias y los eventos?   

Cada vez interviene más la parte de audiovisual e imagen. 

-¿Cómo conseguís captar la atención de vuestro público a lo largo de un evento?  

Con presentaciones originales y novedosas de nuestros productos. Imaginación, intentar 
captar la atención con novedades interesantes para el mercado. 

-¿Dedicáis tiempo y esfuerzo en la comunicación con vuestros públicos antes del evento y 
después del evento?  

Si. 

- ¿Se han cumplido vuestros objetivos en los eventos o exposiciones feriales realizadas hasta 
ahora? 

Si siempre. 
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-¿Por qué decidís participar en Alimentaria y Prowein?  

Son las más importantes y nuestra función más que comercial es de Relaciones Publicas con 
nuestros clientes, periodistas,… 

-¿Cuáles son vuestros objetivos principales en una exposición?  

Nuestro interés es ser visibles, estar presentes y cuidar de nuestros clientes. 

-¿Cómo calculáis el retorno de inversión de vuestra participación en ferias o eventos? 

És molt difícil calcular el ROI ja que hi ha molts factors que intervenen en la venta de cava. 

-¿La crisis económica ha afectado vuestra inversión en los eventos y ferias? ¿Si es así, que 
porcentaje se ha visto reducido?  

No puede darte porcentajes, lo que si hemos hecho es reducir el espacio para ahorra en 
costes. 

-¿Qué previsiones de futuro podemos idear en la  participación de Freixenet en ferias o 
eventos de cara a los próximos meses? 

Continuar nuestra participación en las ferias anuales: Prowein y Alimentaria. 
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