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0. Introducció 

La tecnologia i la creativitat són dos dels elements claus que determinen la creació de 

start ups i la seva evolució a la recerca d’un model de negoci que resulti sostenible. 

Les start ups estan a l’ordre del dia i guanyen força tant a Espanya com als seus hubs, 

entre els quals destaca la ciutat de Barcelona, amb una gran valoració internacional 

pel que fa a l’atractiu, a la innovació, a les infraestructures i a ser un dels principals 

eixos innovadors en aquest tipus d’emprenedoria d’Europa.  

Per començar, cal identificar la diferència entre el que és una start up i el que és una 

PIME, ja que pot portar a confusió quan, de fet, les start ups cerquen un model de 

negoci mentre que les segones ja el tenen decidit i únicament l’han d’executar. En 

ambdós casos existeix molta feina darrere, però en el cas de les start ups és important 

tenir adaptabilitat i flexibilitat en la concepció del projecte per a poder prosperar i 

assolir la eficiència més gran possible. 

Tot i que el concepte d’start up bé de fa més de 40 anys, solament els llocs més 

innovadors com Silicon Valley havien estat capaços de desenvolupar-los amb 

eficiència. A Espanya, no va començar a aparèixer fins a finals dels anys 90 i no ha 

estat fins després de la crisi que ha tingut un creixement exponencial.   

La intenció d’aquesta recerca és determinar la metodologia o metodologies que 

s’empren en el sector del traveltech i leisure per donar a conèixer les empreses de 

nova creació en aquest àmbit, és a dir, les aplicacions digitals en els viatges i en l’oci a 

Barcelona.  

Aquests sectors són especialment rellevants a la ciutat de Barcelona, degut a que són 

uns dels més demandats i ofertats, doncs la ciutat comtal forma part del tercer país 

més visitat segons l'Organització Mundial del Turisme i és la dotzena posició en el Top 

20 anual de Mastercard Global Destinations Cities.  

Growth hacking, xarxes socials, RSC o màrqueting de guerrilla són alguns dels 

conceptes que configuren aquestes noves tècniques i canals. A falta de models 

definits en start ups així com a teories comunicatives esteses, resulta estimulant 

analitzar aquestes noves tendències comunicatives i un sector tant pròsper com el 

turisme a Barcelona dóna una molt bona oportunitat per fer-ho en disposar d’un 

ecosistema ampli i divers alhora que innovador i disruptiu pel seu tarannà característic 

de les start ups.  

El tema que es tracta de fons és la eficiència i la optimització dels recursos disponibles 

per promocionar-se, ja que aquest tipus d’estructures compten en la major part dels 

casos amb un pressupost molt limitat i han de trobar formes alternatives o cridaneres 

per aconseguir atreure el seu públic amb menys capital del que disposen empreses 

amb un model de negoci ja definit i ja establertes.  
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1. Què es una start up? 

La definició de start up com a tal no té una única definició, la donada per Catalonia 

Trade&Investment i la Generalitat de Catalunya (Barcelona&Catalonia Startup Hub; 

octubre 2017)1 que defineix una start up com una empresa que s’ha constituït 

recentment –té un màxim de deu anys de vida–, és escalable –en tant que posseeix un 

alt potencial de creixement–, té una gran voluntat de creixement, és innovadora o 

tecnològicament disruptiva –crea una nova necessitat o un nou mercat que fins aquell 

moment no existia–, s’adreça al mercat global, prové de qualsevol sector, és creada 

per emprenedors i no per corporacions i té un NIF d’empresa, pel que no és un 

autònom.  

Tot i així hi ha altres acceptacions de la definició d’start up, per exemple, la d’un dels 

precursors d’aquest model, Steve Blank, emprenedor, professor de Silicon Valley i 

autor de The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great 

Company o d’articles com Why the Lean Start-Up Changes Everything2. Blank  (Blank 

& Dorf, 2012) defensa3 que una start up és una organització formada per cercar un 

model de negoci escalable i repetible –entenent per model de negoci com l’empresa 

crea, entrega i captura valor–.  

Seguint la base de Blank, i la seva metodologia Lean Start up, creada junt a Eric Ries, 

el model de les start up es basa en l’aprenentatge ràpid o àgil (Ries, 2011). No es 

tracta de versions petites de grans empreses sinó que les normes clàssiques de gestió 

no li són aplicables ja que una start up cerca un mètode de negoci i una empresa sols 

l’executa. Segons Blank, “una empresa és una organització permanent dissenyada per 

executar un model comercial escalable i repetible” i afegeix que cada cop que s’agrega 

un altre procés d’execució, la innovació corporativa mor una mica més (Blank, 2014)4.  

Per exemple, Asier Marqués, formador i ponent en xerrades i cursos sobre tecnologia, 

Internet i negocis i director de Simettric, director executiu en disseny de producte per 

4Visions Gestió de Projectes, SL; i cofundador de l'associació per a la promoció i 

creació de projectes digitals elComité, defineix com a start up una empresa, 

normalment de menys de deu treballadors, amb menys de cinc anys de vida que ha de 

ser escalable i rentable en poc temps, és a dir, que pugui créixer exponencialment 

sense haver d’invertir en recursos de manera també exponencial5. 

En aquest treball per apropar-se el màxim possible al concepte i donada la ambigüitat 

d’aspectes com el temps de vida d’una start up –que com es veurà a continuació no 

                                                           
1 Catalonia Trade&Investment i Generalitat de Catalunya (octubre 2017). Barcelona & Catalonia 
Startup Hub. Unitat d’EStratègia i Intel·ligència Competitiva. 
http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/27546090.pdf  
2 Blank, Steve (05/2013). Why the Lean Start-Up Changes Everything.Harvard Business 
Review. https://hbr.org/product/harvard-business-review-may-2013/BR1305-MAG-ENG   
3 Blank, Steve (25/01/2010). What’s a start up first principles. Blog personal. 
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/  
4 Blank, Steve (04/03/2014). Why Companies are Not Startups. Blog personal. 
https://steveblank.com/2014/03/04/why-companies-are-not-startups/ 
5 Marqués, Asier (2012) Lo que deberías saber antes de entrar a trabajar en una Startup si eres 
progamador. Apuntes personales, desarrollo de software y negocios en Internet. Blog personal.   
http://asiermarques.com/2012/lo-que-deberias-saber-antes-de-entrar-a-trabajar-en-una-startup-
si-eres-programador/  

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/27546090.pdf
https://hbr.org/productpor%20/harvard-business-review-may-2013/BR1305-MAG-ENG
https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
https://steveblank.com/2014/03/04/why-companies-are-not-startups/
http://asiermarques.com/2012/lo-que-deberias-saber-antes-de-entrar-a-trabajar-en-una-startup-si-eres-programador/
http://asiermarques.com/2012/lo-que-deberias-saber-antes-de-entrar-a-trabajar-en-una-startup-si-eres-programador/
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sol excedir dels cinc anys de vida–, s’utilitzarà la segona versió aportada per Blank 

com a la definició de start up de referència. 

 

1.1 Quines són les fases d’una start up? 

Com es pot comprovar, un element clau de qualsevol start up és la escalabilitat i la 

seva capacitat exponencial. Per això cal comprendre el cicle de vida del projecte en 

qüestió existeixen sis etapes fonamentals6 de desenvolupament en forma d’arbre 

dirigida7 que permet una avaluació més precisa que permet la identificació dels 

principals impulsors de progrés en cada etapa. Aquestes etapes són:  

1. Discovery. En aquest punt es plantegen les hipòtesis i s’analitza si realment 

s’ha trobat un problema que cert número de persones o organitzacions 

necessiten resoldre i si la solució que es proposa resulta vàlida pels mateixos. 

En aquest apartat es realitzen entrevistes amb els clients, es troba la proposta 

de valor i la viabilitat del projecta i es cerca el primer finançament, generalment 

propi o aportat pels FFF –Family, Friends & Fouls–. Normalment aquesta fase 

triga entre 5 i 7 mesos de promig en desenvolupar-se.    

2. Validation. En aquesta etapa es crea un road map –planificació del 

desenvolupament de la start up– de vendes o altres conversions com les 

descàrregues, que sigui repetible i enfocat als anomenats early adopters –que 

seran les primeres persones en provar o participar en la start up que ajuden a 

la organització a trobar bugs i problemes–. S’ajusten els problemes inicials, 

s’analitzen les mètriques i la implementació, s’inicien les rondes de 

finançament, generalment cobertes pels business angels que acostumen a ser 

empresaris que financen aquests projectes de nova creació per poder vendre 

més endavant la seva part a canvi d’una plusvàlua. Generalment aquesta 

transició dura entre 3 i 5 mesos de promig.  

3. Efficiency. Arribats a aquesta fase es refina o rectifica el model de negoci i 

millora la eficiència del seu procés d’adquisició de clients per poder escalar 

posteriorment. Aquest punt triga entre 5 i 6 mesos de promig en adoptar-se.  

4. Scale. El model de negoci que ha implementat la start up en principi funciona, 

pel que la organització procurarà créixer de manera exponencial en un període 

curt de temps. Per aconseguir-ho obrirà rondes d’ampliació en les que seguiran 

invertint els business angels, però també els fons d’inversió, els anomenats 

Seed Capital, que provenen d’empreses. En aquest punt es crearà una certa 

estructura empresarial amb l’establiment de executius i departaments –

normalment pocs però especialitzats per ajudar a impulsar a la organització, ja 

no orientats cap al client sinó cap a la pròpia missió–. Aquest procés triga de 

promig entre 7 i 9 mesos.  

                                                           
6 Marmer, Max; Hermann, B.L; Dogrultan, Ertan; Berman, Ron (2012) Startup Genome Report. 
A new framework for understanding why startups succeed. Startup Genome. 
https://s3.amazonaws.com/startupcompass-
public/StartupGenomeReport1_Why_Startups_Succeed_v2.pdf  
7 Entenem per arbre dirigit aquell graf finit conex en el que entre qualsevol parell de vèrtexs 
existeix una única cadena que els uneix sense que existeixin cicles (cadenes tancades) i dirigit 
perquè segueix un procés. Informació extreta de: Pujolar, D (2004). Fundamentos de 
programación lineal y optimización en redes. UAB.  

https://s3.amazonaws.com/startupcompass-public/StartupGenomeReport1_Why_Startups_Succeed_v2.pdf
https://s3.amazonaws.com/startupcompass-public/StartupGenomeReport1_Why_Startups_Succeed_v2.pdf
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5. Profit maximization. Un cop assolit tot l’anterior es procura maximitzar els 

beneficis.  

6. Renewal or decline. És la renovació o declivi de la start up. Els models de les 

start ups es solen basar en tecnologies punteres, però si la competència 

assoleix els nivells de la start up és possible que l’acabi superant o traient 

clients, pel que es necessari que la start up es renovi o caurà en declivi.  

Tot i l’anterior, l’evolució més acceptada en el desenvolupament de les start ups és la 

aportada per Steven Blank (Steven Blank,2005)8 en la que desenvolupa les quatre 

primeres etapes –la nomenclatura és diferent, Blank defineix les quatre etapes com: 

Customer Discovery, Customer Validation, Customer Creation i Company Bulding–. 

Posteriorment considera que ja s’ha creat l’empresa com a tal i ha deixat, per tant de 

ser una start up, la qual cosa es déu a que ja no cerca una model de negoci sinó que 

únicament l’executa.  

 

Taula 1. Elaboració pròpia en base a The four steps to epiphany (Steven Blank) 

 

1.2 Què és l’èxit? 

Una altra situació que es pot donar en la creació i desenvolupament d’una start up és 

l’èxit o sortida que, sol referir-se al moment en el que un inversor financer surt de la 

companyia en la que inverteix i assoleix la plusvàlua o rendibilitat que li ha generat la 

inversió. Amb aquest exemple ho exposa Andrey Kunov, president del Centre 

d’Innovació de Silicon Valley: “És com un matrimoni amb els inversors de capital: al 

principi has de tenir confiança i al final sovint acabarà en divorci. Però, qui realment té 

una bona tecnologia, ha d'entrar en aquesta associació”9. 

                                                           
8 Blank, Steven (2005).The four steps to the epiphany. Succesful Strategies for products that 
win. K&S Ranch 
9 Entrevista a Andrey Kunov (08/2017) publicada per Magazin für Touristik und Business Travel 
en l’informe especial sobre Silicon Valley  https://siliconvalley.center/wp-

Customer 
Discovery

•Anàlisi de l'organització per avaluar si es soluciona un problema del que 

cert número de persones busca solució.

Customer 
Validation

•Planificació del desenvolupament per trobar el model de negoci adequat.

Customer 
Creation

•Rectificacions o canvis de ruta en el model de negoci i ampliació de la 
base de clients. 

Company 
Building

•El model de negoci funciona, s'amplia el capital i es genera l'estructura 
d'empresa.

https://siliconvalley.center/wp-content/uploads/2017/08/Treiber.pdf
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En el cas de les start ups segons Vicente Esteve10, assessor financer per a 

emprenedors i exprofessor de la INEDE Business School a València, li suma la 

accepció de que, qui surt no es un inversor qualsevol sinó el propi fundador que 

decideix vendre la companyia, la qual cosa atribueix a que les característiques 

professionals per ‘cercar’ un model de negoci no són les mateixes que les necessàries 

per ‘executar-lo’ i, per això, un fundador pot optar per deixar a altres professionals 

encarregar-se d’aquest punt i cercar un altre projecte de start up.   

 

1.3 Tipologia de start ups segons consumidors 

Les start ups, igual que les empreses destinades al e-commerce, poden anar 

orientades a vendre el seu producte o servei:  

- B2B: Business-to-Business. Aquest tipus de negoci és el que es realitza quan 

són dues empreses les que fan negocis entre elles a través d’internet. Per 

exemple, engloba la relació que hi ha entre un fabricant i un distribuïdor, el 

tancament de vendes, la negociació de preus, etcètera, però mai la relació 

entre el comerç i el consumidor final. 

- B2C: Business-to-consumer. Aquest tipus de negoci és el cas contrari a 

l’anterior, és a dir, es tracta d’aquelles empreses destinades al client final. Això 

es pot donar sent:  

o Intermediaris on line: és a dir, es faciliten les transaccions entre 

compradors i venedors a canvi d’una contraprestació econòmica.  

o Models basats en la publicitat: són aquells models on les empreses 

tenen llocs web d’un inventari que venen a les parts interessades.  

o Models basats en la comunitat: les empreses permeten als usuaris 

interactuar a tot el món en àrees similars d’interès on els usuaris poden 

enfocar-se en els seus interessos o compartir experiències amb les 

seves amistats.  

o Models basats en tarifes: l’usuari per accedir a certs continguts ha de 

pagar. Un exemple seria la subscripció a un portal de qualsevol diari, on 

hi ha continguts gratuïts, però en altres es necessita ser un usuari de 

pagament per poder accedir-hi11.  

Tot i així, és habitual que una empresa o start up es basi en més d’una model 

B2C alhora.  

- B2A o B2G: Business-to-Government o Business-to-Administration. Aquest 

tipus de negoci és aquell que va d’una empresa o start up cap a una 

administració, és a dir, l’empresa genera un producte o servei per un 

ajuntament, diputació o altres institucions. 

                                                                                                                                                                          
content/uploads/2017/08/Treiber.pdf (en alemany), de la qual es pot trovar un resum en anglès 
en l’article Silicon Valley: Start-ups y financiamiento a Silicon Valley Center 
https://siliconvalley.center/start-ups-financing/.  
10 Esteve, Vicente (13/05/2014). Planificando el exit en mi startup. 
http://vicentesteve.com/planificando-el-exit-en-mi-startup/  
11 Domínguez Vila, Trinidad; Araújo Vila, Noelia (2014). Gestión de las redes sociales turísticas 
en la web 2.0. Investigación/research. Revista de Comunicación Vivat Academia. Diciembre 
2014. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4898955  

https://siliconvalley.center/wp-content/uploads/2017/08/Treiber.pdf
https://siliconvalley.center/start-ups-financing/
http://vicentesteve.com/planificando-el-exit-en-mi-startup/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4898955
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- C2B: Consumer-to-business. Es tracta d’aquell tipus de negoci electrònic en el 

que els consumidors poden oferir productes o serveis a empreses, per 

exemple, en el treball en blogs o fòrums en el que l’autor del mateix posa un 

enllaç a un negoci en línia12.  

- C2C: Consumer-to-consumer. Es tracta d’un tipus de negoci en el que un 

consumidor ven a un altre consumidor. Un exemple d’aquest tipus de model de 

negoci és Wallapop.  

També existeixen altres models de negoci com el B2E (business to employee, orientat 

de l’empresa cap als seus treballadors) o el C2G (consumer to government, dels 

clients cap al Govern).  

 

 

2. El naixement de les start ups  

El lexicòleg anglès Jonathon Green, autor de Green's Dictionary of Slang (3 vols., 

6200pp) i Chambers Slang Dictionary entre d’altres, situa l’origen de la paraula start 

up13 entesa en un sentit comercial el 15 d’agost de 1976 a Forbes14 en referència a “el 

negoci passat de moda d’invertir en start ups en el camp del processament de dades 

electròniques”.  

A més, la concepció de la definició com a empresa emergent no arribaria fins un any 

més tard al Business Week15 el 5 de setembre de 1977 en la frase “una incubadora per 

start ups, especialment en els camps de ràpid creixement i alta tecnologia”.  

L’evolució del concepte i l’adopció del mateix ve alhora que l’establiment del 

denominat Silicon Valley a San Francisco, que també apareix per primer cop  amb 

aquest terme en la dècada dels anys 70 i es refereix a l’espai geogràfic de gran 

dinamisme empresarial on es troba la universitat d’Stanford –fundada l’any 1891 a 

Palo Alto- i que, arrel dels problemes econòmics i la impossibilitat de vendre els 

terrenys, als anys 50 va crear l’Stanford Industrial Park i va arrendar la resta de 

terrenys. Una de les companyies que es va instal·lar va ser Mountain View, que 

utilitzava el silici com a material semiconductor i en els següents anys la zona es va 

anar emplenant de companyies de semiconductors que abastien a companyies 

d’ordinadors. El desenvolupament tecnològic i el naixement de la indústria dels capitals 

                                                           
12 Rodríguez Merino, Cristina (25/08/2015). Modelos de negocio y ventajas del E-comerce. 
Marketing Digital. Blog del Máster en Marketing Directo y Digital de la UPF Barcelona School of 
Management https://marketingdigital.bsm.upf.edu/modelos-negocio-ventajas-del-e-comerce/  
13 Aquesta informació s’ha extret d’un fòrum en el que es preguntava l’origen del terme start up 
i quan va aparèixer aquesta paraula. No obstant, donada la rellevància de l’autor s’accepta com 
a vàlid. A més, l’Oxford English Dicctionary de 1989 ja recollia  aquest ús del terme. El fòrum 
del que s’ha tret la informació es: https://www.quora.com/What-is-the-origin-of-the-term-startup-
and-when-did-this-word-start-to-appear  
14 Forbes és una revista especialitzada en el sector de negocis i finances dels Estats Units que 
es va fundar l’any 1917 i té un alt reconeixement internacional. Entre d’altres aspectes 
destaquen les seves llistes en les que es publiquen, per exemple, el Forbes 500 basada en els 
rèdits de les empreses o el Forbes Global 200.  
15 Actualment s’anomena Bloomberg BusinessWeek, és una revista setmanal dels Estats Units 
que tracta de negocis enfocada a grans empreses que es va fundar l’any 1929.  

https://marketingdigital.bsm.upf.edu/modelos-negocio-ventajas-del-e-comerce/
https://www.quora.com/What-is-the-origin-of-the-term-startup-and-when-did-this-word-start-to-appear
https://www.quora.com/What-is-the-origin-of-the-term-startup-and-when-did-this-word-start-to-appear
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de risc van impulsar el creixement i el capital de la zona a finals dels anys 70 i des 

d’aleshores s’ha establert com el major hub tecnològic i d’innovació.       

Des de la dècada dels anys 90 diversos països de la Organització per la Cooperació i 

el Desenvolupament Econòmic (OCDE) van desenvolupar instruments per afavorir la 

creació de start ups i el dinamisme innovador tot i que ho van fer de manera poc 

abrupte fins a principis dels 2000. A més, tot i la sonoritat de la crisi econòmica 

mundial, els països de la OCDE van passar d’invertir en I+D l’any 2004 el 2,2% del PIB 

al 2,4% l’any 2009.  

A nivell nacional, durant els anys previs a la crisi, tot i la importància de la innovació i 

alguns casos d’èxit, el desenvolupament de les start ups no es va potenciar 

especialment a Espanya. Tot i que el ritme d’inversions anava creixent paulatinament 

des de l’any 2001, no va ser fins arribar a l’època de recessió que es va començar a 

reforçar l’interès en com facilitar la creació de noves empreses per dinamitzar el 

creixement econòmic, diversificar les fonts de creixement i recolzar la creació de treball 

qualificat16.  

A partir d’aquest punt, a Espanya es potenciarà no sol la innovació i la creació de start 

ups sinó també com un dels millors països del món per emprendre arribant el darrer 

any a la posició 14 en l’informe Startupblink17.  

 

2.1 Aparició i compra de start ups a Espanya 

Un dels primers casos d’èxit d’una start up (veure punt 1.2) a Espanya va ser a l’any 

1999 amb la compra d’Olé, el primer portal d’internet en llengua castellana –creació de 

Pep Vallès– realitzada per Telefònica per un valor de 107 milions d’euros més el 8% 

de les accions de Terra que, posteriorment sortiria a borsa proporcionant als antics 

propietaris d’Olé unes plusvàlues de 90 milions d’euros.   

Altres operacions de principis dels anys 2000 va ser la compra de Ya.com per part de 

Deutsche Telekom per valor de 550 milions d’euros l’any 2000; la compra de 

Hispavista –portal d’internet– per part de Tiscali –grup italo-holandès de 

telecomunicacions– per 36 milions d’euros l’any 20001. Aquell mateix any el grup de 

comunicació Vocento compra Ozú –portal de continguts– per valor de 31 milions 

d’euros i, l’any 2002, Wanadoo –portal francès de France Télécome que opera des de 

2006 sota el nom Orange– compra eresMas per 255 milions d’euros. 

Com es pot comprovar, fins aleshores els sectors principals de les start ups eren els 

portals d’internet i les telecomunicacions. Durant l’any 2006 van haver tres operacions 

relacionades amb les start ups espanyoles de gran envergadura i nom i essencialment 

les start ups eren creades per la seva posterior venda. Més tard, esclata la bombolla 

                                                           
16 Estudios del centro de Desarrollo Startup América Latina. Promoviendo la innovación en la 
región (2013) OECD development y DEV centre. [versió en línia] 
https://books.google.es/books?id=2RycAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&
f=false  
17 Startup Ecosystem Rankings October 2017 v2. Ranking 954 cities and 125 countries around 
the world. (2017) StartupBlink https://www.startupblink.com/blog/startup-ecosystem-rankings-
startupblink/  

https://books.google.es/books?id=2RycAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=2RycAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ca#v=onepage&q&f=false
https://www.startupblink.com/blog/startup-ecosystem-rankings-startupblink/
https://www.startupblink.com/blog/startup-ecosystem-rankings-startupblink/
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immobiliària, apareix la crisi, la pujada de l’atur i també el foment de la creativitat, 

l’autonomia i es desenvolupen exponencialment les noves maneres d’emprenedoria.  

Xavier López Lujan, director general corporatiu i d’operacions del Centre Tecnològic de 

Catalunya (eurecat) desenvolupa la idea que les innovacions sorgeixen en petites 

empreses de nova creació i normalment s’exploten mitjançant acords de col·laboració, 

pel que no s’impliquen grans capitals, ja que també es popularitza el crowdfunding per 

part de business angels particulars o partners que aporten capital risc d’altres 

empreses. La idea en ambdós casos és la mateixa, quan la start up funciona i té 

rendibilitat venen la seva participació o share per tenir plusvàlua.  

D’altra banda, es multiplica el risc tant tecnològic com comercial –entenent com a risc 

tecnològic el no aconseguir una solució tecnològica adequada i per risc comercial el no 

triomfar en el mercat ja sigui per manca d’interès dels consumidors com per manca de 

rapidesa–. Això es deu a que, en moltes ocasions, es deixa d’estar emparat per les 

grans empreses i és el propi equip qui ha de tenir visió arriscant-se sovint a un únic 

projecte18.  

El problema es troba quan, tot i l’interès creixent, l’evolució de la despesa total en R+D 

a Espanya baixa en un 9% des de 2008 fins a 2014 –l’any 2008 la despesa era de 

6.806M€ i l’any 2014 de 6.014M€– i això repercuteix en la evolució de la innovació i, 

en conseqüència en les start ups. Així es recull en l’estudi de la Fundació d’Estudis 

d’Economia Aplicada (Fedea) realitzat l’any 201619 en el que també s’exposa que en 

l’any 2008 les empreses espanyoles relacionades amb activitats d’innovació 

tecnològica eren 36.183, mentre que en l’any 2014 solament ho eren 15.748, un 56,5% 

menys, en la seva majoria Pimes – tot i que la despesa va disminuir en menor mesura 

amb un -35%–. A més, aquestes xifres no diferencien entre Pimes com a empreses i 

start ups com a tals.  

L’anterior demostra que encara queda camí per fer, ja que tot i estar dotada d’un gran 

nombre d’start ups i tenir una infraestructura adequada tenen carències en quant a 

qualitat tenint en compte que la seva valoració no supera, en la majoria de casos, els 

mil milions d’euros. Tot i així els estudis del INE fan suposar un canvi de tendència en 

positiu a partir de 2015 en quant a despesa en innovació i I+D20. A més, cal considerar 

que en l’actualitat existeixen portals de crowdfunding, com The Crowd Angel, que ha 

ajudat a finançar a 26 companyies per un total de 6.647.814 euros amb rondes de 

finançament de fins a 532.000 euros com en el cas de Deliberry, marketplace 

d’alimentació que permet fer la compra online de diferents tendes de la ciutat i que  

permet rebre-la en una hora o el termini que la persona estableixi. Un altre exemple 

d’aquest tipus d’empresa es Crowdcube, la plataforma líder a Europa aprovada per la 

Comissió Nacional del Mercat de Valors, en el que s’han finançat 630 empreses per 

valor de 439.854.935 euros.  

                                                           
18 Lopez Lujan, Xavi (2018). Models d’organització del desenvolupament tecnològic i innovació. 
Classe magistral de Direcció estratègica I d’ADE a la UAB. 
19 Mulet Meliá, Juan (04/2016). Las consecuencias de la reciente crisis económica para la 
innovación empresarial española. Estudios sobre la Economía Española. Fedea. Popular. 
http://www.fedea.net/documentos/pubs/eee/eee2016-04.pdf  
20 Mulet Meliá, Juan (01/2018). La Innovación y la I+D españolas en 2016. Una visión basada 
en las estadísticas del INE de 2017. Estudios sobre la Economía Española. Fedea. Popular. 
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-01.pdf  

http://www.fedea.net/documentos/pubs/eee/eee2016-04.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-01.pdf
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2.2 Situació actual d’Espanya respecte Europa 

La posició d’Espanya és relativament forta ja que és el setè país amb el major nombre 

de desenvolupadors professionals de start ups d’Europa segons el Digital Startup 

Ecosistem Overview del MWC Barcelona21 encapçalat per Alemanya amb un rati de 

desenvolupadors sobre el total d’Europa del 21,15% i on Espanya compta amb el 

6,77% (veure gràfic 1). En el mateix informe Nacho de Pinedo, CEO de ISDI, la 

primera escola nativa de Negoci Digital, considera que la crisi econòmica va incidir 

molt negativament en la ocupació i la confiança en el sistema de treball tradicional, 

però això va fomentar l’esperit emprenedor i que, Espanya en particular té un gran 

atractiu a nivell internacional per la seva qualitat de vida i ser un pont cap a la 

comunitat de parla castellana que és la segona més gran en l’entorn digital.  

 

Gràfic 1. Elaboració pròpia, font MWC Barcelona, rati de desenvolupadors a Europa en %. 

A més, Espanya és el segon país amb major nombre d’espais col·laboratius a Europa 

amb 129 espais segons Global Coworking Map. Això promou i crea un entorns 

empresarials amb moltes iniciatives, cosa que permet estimular el talent i 

retroalimentar-se un dels altres.    

 

2.3 Situació actual d’Espanya 

A Espanya hi ha quatre hubs principals: Barcelona, Madrid, València i Bilbao, pel que 

existeix una excessiva fragmentació tot i comptar amb més de 140 acceleradores i 100 

incubadores. Segons aporta Startupxplore, eina per analitzar i conèixer millor la 

indústria de les start ups, el top de sectors a Espanya està liderat per l’e-commerce, 

                                                           
21 Informe de Mobile World Capital Barcelona (gener 2018) Digital Startup Ecosystem Overview 
2017. Descarregable a la seva web indicant nom, correu, institució i motiu d’interès 
http://mobileworldcapital.com/report/startup-ecosystem-overview-2018/  
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seguit del mòbil i el sector de viatges/oci/turisme queda relegat a una setena posició 

en aquest any 201722 (veure gràfic 2).  

 

Gràfic 2. Elaboració pròpia en base a Startupxplore segons el nombre d’empreses per sector. 

Els diners invertits a Espanya en start ups ha anat creixent de manera exponencial a 

partir de l’any 2013 i ha tornat ha pujar significativament en un 46,5% respecte l’any 

2016 aquest darrer any 2017 (Veure gràfic 3).  

 

Gràfic 3. Elaboració pròpia en base a Delroom.co. Diners invertits a Espanya en milions d’euros 

                                                           
22  CNMV (2017). Informe: Visión del ecosistema inversor startup de España 2017. 
Startupxplore [autoritzada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) com a 
plataforma d’inversió].  https://content.startupxplore.com/informe-inversion-startups-
espana/?utm_source=post_actualidad&utm_medium=blog_sxplr&utm_campaign=lead_informe
&utm_content=BLOG-01#lp-pom-block-210 [tan sols es pot descarregar després de posar el 
nom, correu electrònic i el motiu d’interès]  
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A més, les xifres arriben als 2,1 bilions d’euros en els èxits (tot i que ha tingut una 

reducció substancial del 20,6% respecte l’any 2016), segons les dades de 

dealroom.co23.  

Des del Mobile World Capital Barcelona, coincideixen en que Espanya presenta un 

dels majors creixements inversors d’Europa però xifra les dades de 2017 en 779,3 

milions d’euros el darrer any i en 502,1milions durant l’any 2015. En el seu estudi 

Digital Startup Ecosistem Overview24, realitza una altra valoració del Top 10 dels 

sectors de start ups a Espanya en el que incideix en el fort creixement de les mateixes 

focalitzat en plataformes socials i empresarials que substitueixen al eCommerce en 

primera posició atesa la seva maduresa en el mercat i la diversificació de les activitats, 

que fa que es creïn noves start ups a nous sectors amb gran potencial de creixement. 

Segons aquest informe baixen relativament el sector mòbil i publicitat/màrqueting en 

favor d’altres sectors com l’educació, el fintech o el gaming. També creixen aquelles 

que pertanyen al sector del turisme, salut i ciència i media, que guanyen força (tal com 

es pot veure en la següent il·lustració).    

 

Gràfic 4. Elaboració pròpia en base als estudis del MWC Barcelona. 

Amb tot això, el mateix MWC Barcelona valor com a les característiques més 

valorades de l’ecosistema espanyol amb un 7,9 en talent, know-how o saber fer –

implica el coneixement tàcit fruit de l’experiència– en un 6,9 i un rendiment del 6,8. Tot 

i que adverteix que cal millorar l’abast del mercat –amb una qualificació de 6,3– i la 

quantitat del finançament disponible amb 5,8. Espanya assoleix una puntuació mitja de 

7 sobre 10.  

                                                           
23 Dealroom.co és una plataforma que recull dades, anàlisis i investigació en tecnologia, 
empreses d’alt creixement i capital de risc per ajudar a les corporacions i empreses d’inversió a 
identificar empreses d’alt creixement. Fundada l’any 2013 a Amsterdam i que s’ha convertit en 
la base de dades de capital risc líder a Europa. 
24 Vegeu nota 21. 
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Un altre punt a considerar és la fragilitat de les empreses espanyoles, segons 

Sebastien Chartier, fundador del Saló MiEmpresa25, en la seva majoria fracassen en 

els primers dos o tres anys de vida i menys del 20% superen els cinc anys. Això és 

deu a un plantejament erroni del negoci, no adaptar-se correctament al client o a la 

reproducció de models de negoci ja existents en comptes de plantejar-ne de nous o 

modificar en benefici propi els existents.  

 

 

3. Ecosistema start up a Barcelona 

En la presentació de l’Observatori Barcelona 2017 de l’Ajuntament de Barcelona, el 

tinent d’alcalde Gerardo Pisarello afirmava que Barcelona es pot convertir en una 

referència en el Sud d’Europa en ciència tecnologia i innovació.  

Barcelona és el hub de start ups més important d’Espanya i ocupa una molt bona 

posició en els rànquings internacionals. Barcelona és una ciutat oberta, cosmopolita, 

global i amb una forta vocació artística. El clima coster del mar Mediterrani i la ubicació 

geogràfica doten d’un atractiu especial a la ciutat de Gaudí.  

En quant a activitat econòmica el darrer informe del Global Power City Index 201726 la 

situa en la posició número 24 mundial en quant a competitivitat global, tot i que l’any 

2016 es trobava en la posició número 20, segueix entrant en el Top 25. No es troba en 

tan bona posició en altres àmbits com l’economia, recerca i desenvolupament o medi 

ambient, tot i que d’altra banda destaca en interacció cultural, habitabilitat i 

accessibilitat (veure gràfic 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Posicionament de Barcelona en 

rànquings internacionals de ciutats. Font: 

Observatori Barcelona. 

                                                           
25 Entrevista realitzada a Sébastien Chartier per part de Ramiro Mesa, de Directivos y 
empresas.com: “Solo una de cada 10 startups tecnológicas supera los cinco años de vida (20 
de febrer de 2017) https://www.directivosyempresas.com/internet/emprendedores/solo-una-10-
startups-tecnologicas-supera-los-cinco-anos-vida/  
26 GPCI (2017) Global Power City Index 2017. Institute for Urban Strategies. The Mori Memorial 
Foundation http://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml  

https://www.directivosyempresas.com/internet/emprendedores/solo-una-10-startups-tecnologicas-supera-los-cinco-anos-vida/
https://www.directivosyempresas.com/internet/emprendedores/solo-una-10-startups-tecnologicas-supera-los-cinco-anos-vida/
http://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml
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L’informe Barcelona & Catalonia Startup Hub27 exposa que la base de dades de start 

ups conté un total de 1.228 empreses –aquesta base de dades es va crear amb fonts 

internes i externes–.  A nivell d’inversió, la ciutat comtal rep el 58% del finançament 

total de les start ups a Espanya segons l’estudi de la Fundació Mobil World Capital28.  

En quant a reputació la capital catalana gaudeix d’una vuitena posició –millorant en sis 

posicions en darrer exercici i situant-se entre les deu ciutats millor reputades del món 

del 2017– segons el Reputation Institute29, en base a una enquesta realitzada a nivell 

mundial en la que es recull la opinió de més de 23.000 consumidors de les 56 ciutats 

millor reputades en base a la economia, govern i entorn atractiu i que es recull en els 

països del G8. Tot i trobar-se en la posició número 13 en quant a ciutats segures 

segons l’Observatori de Barcelona 201730, aquesta posició ha propiciat que en el 

període de 2013 a 2017 Barcelona sigui la vuitena àrea urbana del món receptora de 

projectes d’inversió estrangera, per sota de: Londres, Xangai, Hong Kong, Nova York, 

París, São Paulo i Sidney, però per sobre d’altres potències mundials com Dublín o 

Pequín, segons dades del mateix informe de l’Observatori. 

La innovació és clau per a la creació de les start ups i per això no és d’estranyar que 

Barcelona es situï en la posició número 13 segons l’Índex Innovation Cities 2016-

201731 –anteriorment Barcelona es trobava en la posició 27, pel que ha guanyat 14 

posicions en els darrers anys–. A més, aquest índex mostra que és la cinquena ciutat 

europea en aquest àmbit sols per sota de Londres, París, Viena i Amsterdam.   

Tot i l’anterior, la ciutat de Barcelona és la tercera més atractiva pels creadors de start 

ups –un 21% considera que és la ciutat on a ells els hi agradaria començar un nou 

projecte– tan sols per darrera de Londres i Berlín. 

En el costat, oposat els èxits o desinversions a Barcelona va arribar l’any 2017 als 

285,4 milions d’euros molt lluny de l’any 2016, quan els èxits van revertir en 613,2 

milions d’euros –aquesta diferència tan marcada és deu, bàsicament, a la venda del 

porta d’internet Privalia a Vente Privée, un grup francès per una xifra que ronda els 

500 milions d’euros, no perquè realment hi hagi hagut una reducció notòria en la 

quantitat d’èxits.  

 

 

 

                                                           
27 Informe Barcelona & Catalonia Startup Hub (octubre 2017). Generalitat de Catalunya amb 
Catalonia Trade&Investment 
http://accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/27546090.pdf  
28 Digital Startup Ecosystem Overviey (January 2018) Mobil World Capital. Barcelona. (January 
2018) Informe descarregable a través de http://mobileworldcapital.com/report/startup-
ecosystem-overview-2018/  
29 2017 City Reptrak (2017). Reputation Institute. 
https://www.reputationinstitute.com/research/City-RepTrak.aspx 
30 Informe 2017: Posicionament internacional de Barcelona (2018). Observatori Barcelona en 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona 
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-
content/uploads/2018/01/sintesiObservatoriBarcelona_2017.pdf   
31 Índex mundial de ciutats innovadores. Innovation CitiesTM Index 2016-2017: Global 
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2016-2017-global/9774  

http://accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/27546090.pdf
http://mobileworldcapital.com/report/startup-ecosystem-overview-2018/
http://mobileworldcapital.com/report/startup-ecosystem-overview-2018/
https://www.reputationinstitute.com/research/City-RepTrak.aspx
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/01/sintesiObservatoriBarcelona_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/01/sintesiObservatoriBarcelona_2017.pdf
http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2016-2017-global/9774
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3.1 Agrupacions de start ups i centres d’innovació 

La capital catalana aplega el 23% de les empreses innovadores de tot l’Estat, 

esdevenint el líder en aquest àmbit. L’any 2008 aplegava un total de 8.141 empreses 

innovadores, però aquesta xifra va anar davallant un 56% fins a quedar-se en 3.602 

l’any 201632.  

Start up Genoma qualifica la ciutat en el seu informe global de l’ecosistema start up 

com “rica en patrimoni i història, Barcelona és un dels centres turístics, econòmics, 

comercials i culturals més importants del món. La ciutat és econòmicament la regió 

més forta d'Espanya, així que no és cap sorpresa que el finançament a la regió sigui 

abundant. El 2015, el 56% de tots els euros invertits a Espanya van ser destinats a 

start ups de Catalunya. La gran majoria d’aquest capital de risc va venir d'inversors 

internacionals, el 85%, però també hi ha una comunitat vibrant i contínua de 

desenvolupament de business angels”33. Barcelona posseeix la tercera taxa de 

creixement d’èxits més ràpida de tots els ecosistemes, únicament per darrere de 

Montreal i Sant Lluís. A més, l’agrupació de talent local i internacional, en els darrers 

anys han donat resultats molt positius a la ciutat. 

 

3.1.1 Barcelona Tech City 

En aquest mateix informe es recull la creació de Pier 01, un centre comunitari de start 

ups que es va inaugurar l’any 2016 situat a la Barceloneta i és la seu del Barcelona 

Tech City, una organització sense ànim de lucre que compta amb patrocinadors de 

l’envergadura de Damm i que té per objectiu mostrar l’atractiu de la ciutat i impulsar-la 

com a eix tecnològic. Barcelona Tech City alberga quasi 100 organitzacions entre start 

ups, acceleradores, incubadores, Venture Builders, organismes de govern i grans 

laboratoris d’innovació corporativa, generalment empreses de sectors digitals i 

tecnològics amb una facturació superior als 6.000 M€. Aquest espai, entre d’altres 

aspectes destaca per la facilitat de transferència tecnològica i de coneixement entre 

els diferents associats a través de networking i també acull conferències, jornades i 

tallers professionals. 

 

3.1.2. Districte 22@ 

Un altre gran espai de desenvolupament d’innovacions i start ups és el anomenat 

districte 22@ o districte de la innovació. Engloba l’antic sòl industrial de Poblenou i 

compta amb prop de 200 hectàrees destinades a aglutinar en aquest espai empreses 

relacionades amb el coneixement i la innovació. Segons la seva web “el projecte 

consisteix a crear un marc privilegiat que permeti a les empreses locals més 

dinàmiques desenvolupar les seves iniciatives i establir un model diferencial de ciutat 

per atraure els sectors emergents de l'economia; sectors estratègics en el 

                                                           
32 Catalunya, líder en empreses innovadores (23 de gener de 2018). Diari El Punt Avui. 
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1326110-catalunya-lider-en-empreses-
innovadores.html  
33 Global Startup Ecosystem Report 2017. Startup Genome en col·laboració amb Crunchbase i 
Orb inteligence. (Versió en anglès,  pàgina 101). 
http://d1i53wesras4r4.cloudfront.net/reports/GlobalStartupEcosystemReport2017.pdf  

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1326110-catalunya-lider-en-empreses-innovadores.html
http://www.elpuntavui.cat/economia/article/18-economia/1326110-catalunya-lider-en-empreses-innovadores.html
http://d1i53wesras4r4.cloudfront.net/reports/GlobalStartupEcosystemReport2017.pdf
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posicionament internacional de la regió metropolitana”34. Aquest espai es centra, a 

més del desenvolupament de la innovació en la formació i la qualitat de vida de les 

empreses i els ciutadans cap un nou model de ciutat més moderna, més connectada i 

més viva.  

 

3.1.3. Catalonia Trade & Investment 

Catalonia Trade & Investment es troba al barri de l’Eixample, al cèntric Passeig de 

Gràcia i és l'agència de la Generalitat de Catalunya per a la inversió estrangera i la 

competitivitat empresarial –es tracta de l’àrea d’atracció d’inversions estrangeres 

d’ACCIÓ, l’agència per la Competitivitat de l’Empresa–. Promou la innovació de start 

ups en més de 110 mercats amb 39 oficines a tot el món. A més, la organització ha 

creat la base de dades de les start ups i en l’informe Barcelona & Catalonia Startup 

Hub35 es fa un recull de les fonts existents en la base de dades de start ups a 

Catalunya i que engloba: Programa Start-up Catalonia; Fòrums d’inversió d’ACCIÓ i 

esmorzars de finançament d’ACCIÓ; 4YFN (MWC); estudi intern de smart cities; esudi 

intern d’economia circular, parcs científics i tecnològics; TECNIO i universitats 

catalanes; xarxes d’Inversos Privats i entitats de Crowdfunding; incubadores i 

acceleradores; Biocat; Institut Català de Finances (ICF); premsa; butlletins Barceinno, 

Novobrief...; Barcelona Startup Map de Barcelona Activa; webs com Startupxplore, 

Foundum, Angel list, Crunchbase, F6S, Dealroom, Startup Europe Club,... i Barcelona 

Startups List (Mapa of the local innovation industry) 

Com es pot comprovar, al tractar-se, en la seva majoria de portals, estudis i programes 

relativament nous, són poques les fonts que poden sonar a la majoria de persones 

alienes al sector d’emprenedoria i start ups, però alhora, no són precisament poques. 

L’impuls cap a la innovació i la pretensió d’igualar-se a les grans potències mundials fa 

que Barcelona sigui un lloc atractiu per invertir i per emprendre.   

 

3.1.4 Barcelona Activa 

Barcelona Activa, situada al barri d’Horta és el més antic dels centres de creació 

d’empreses, ja que durant 30 anys ha ajudat a crear més de 22.300 empreses a la 

ciutat segons fonts oficials de l’ajuntament de Barcelona36 i, de mitjana, el 80% 

d’aquestes start ups continuen en marxa el quart any de vida, cosa que xoca amb 

l’elevat índex de mortalitat que tenen les start ups de tota Espanya. En aquest espai en 

els darrers vuit anys s’han finançat amb 183 milions d’euros nous projectes de negoci 

o la seva acceleració.  

                                                           
34 22@ Barcelona, ciutat del coneixement. 
http://www.22barcelona.com/content/view/47/396/lang,es/  
35 Vegeu cita número 27. 
36 Dossier de premsa: Barcelona Activa ha ajudat a crear més de 22.300 empreses a la ciutat, 
des de que va obrir les portes ara fa 30 anys (11 de desembre de 2017).  Ajuntament de 
Barcelona. http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-
content/uploads/2017/12/DP_balanc%CC%A7-30-anys-BASA_111217_v3.pdf  

http://www.22barcelona.com/content/view/47/396/lang,es/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/12/DP_balanc%CC%A7-30-anys-BASA_111217_v3.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/12/DP_balanc%CC%A7-30-anys-BASA_111217_v3.pdf
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Al llarg dels seus 30 anys de vida, s’ha passat d’una concepció inicial d’espai per a 

una quinzena d’empreses a més de 200 start ups incubades a través de la seva xarxa 

d’incubadores –actualment en té quatre–.  

 

3.2 Les fires de start ups a Barcelona 

Un altre element important a destacar en la capital catalana és la celebració de fires i 

congressos. Així doncs, Barcelona acull aquest any, per cinquè any consecutiu un dels 

esdeveniments més importants de l’any en quan a tecnologia, innovació i start ups es 

refereix, el Mobile World Congress (MWC), que aquest any es celebrarà entre el 26 de 

febrer i l’1 de març. En concret, el 4 Years From Now (4YFN) que es programa dins del 

MWC del 26 al 28 de febrer, i es tracta de la plataforma empresarial de start ups 

d’aquesta fira que permet a start ups, inversors i corporacions connectar-se i llençar 

noves empreses units.  

Durant aquest esdeveniment s’ofereixen iniciatives de connexió úniques, com activitats 

en xarxa personalitzades, tallers d’habilitats tècniques, congressos o programes 

d’innovació oberta i, al tractar-se d’una de les fires amb major renom internacional, es 

tracta de l’ambient idoni per establir relacions, vincles o finançament. Tot això es veu 

afavorit per la participació de 650 empreses expositores, 700 inversors i 275 ponents 

dintre del recinte de la Fira de Barcelona –el 4YFN estarà en el recinte de Montjuïc i el 

MWC en sí al de Gran Via37–.  

Tot i així hi ha altres fites tecnològiques que també posen en relleu la importància de la 

innovació i el món de les start ups, és el cas del Smart City World Congress que es 

dóna alhora del Smart Mobility World Congress. Aquest any ho faran del 13 al 18 de 

novembre i ofereixen solucions innovadores per desenvolupar les anomenades ciutats 

intel·ligents –aquelles dotades de TIC per millorar la gestió dels serveis i la qualitat de 

vida dels ciutadans de la ciutat– i per a la mobilitat urbana professional on es troben 

les solucions més punteres com Vahana38, un vehicle prototip d’Airbus que a través 

d’un dron elèctric que transporta a la persona d’un lloc a un altre amb autonomia d’uns 

80 quilòmetres i que seria el símil a un taxi aeri però amb diferents tipus de tarifes.   

Dins de la Fira de Barcelona trobem altres fires que molt tenen a veure amb les start 

ups com el IoT Solutions World Congres, el congrés líder mundial enfocat en solucions 

IoT –Internet de les coses– enfocat cap a la indústria; el Ibtm World, que és el saló de 

la Indústria de Viatges de Negocis, Congressos i Incentius Professionals; el eShow / 

eFintech / Droneshow, congrés d’eCommerce i màrqueting digital per trobar solucions 

tecnològiques innovadores per a la banca i les finances o el Bizbarcelona, congrés per 

trobar solucions per a PIMES i emprenedors; entre d’altres.  

A nivell comunicatiu, cal indicar que la presència d’una start up o empresa en les  fires 

són eines estratègiques del màrqueting i la comunicació de l’empresa, on es troba 

concentrada la millor informació del sector, en aquest cas dels viatges i oci, on es 

poden intercanviar opinions i observar les tendències. Aquesta idea està secundada 

                                                           
37 C.G/Ep (18/02/2018) ¿Qué es la 4YFn que se celebra durante el Mobile World Congress? 
MWC2018. Farodevigo.es. Vida y Estilo. Tecnología. http://www.farodevigo.es/vida-y-
estilo/tecnologia/2018/02/18/4yfn-celebra-durante-mobile-world/1840166.html    
38 Vahana, el vehicle d’Airbus: https://www.youtube.com/watch?v=qOxTLxtqzeM 

http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/tecnologia/2018/02/18/4yfn-celebra-durante-mobile-world/1840166.html
http://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/tecnologia/2018/02/18/4yfn-celebra-durante-mobile-world/1840166.html
https://www.youtube.com/watch?v=qOxTLxtqzeM
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per  Rafael Muñiz, professor de Marketing i vendes en Centre d’Estudis Financers des 

de l’any 1989, especialista i escriptor del tema, que en el seu llibre Marketing en el 

siglo XXI, també exposa que “tot i que la fira precisa d’una revisió total en la seva 

estratègia per tornar a ser competitiva, seguim pensant que les fires són mercats vius 

d’operacions comercials”39.  

Muñiz també adverteix que cal fer una elecció reflexionada i esmerada informant-se 

sobre la antiguitat de la fira, el reconeixement dintre del sector, la seva dimensió, 

periodicitat i destaca el poder de convocatòria, pel cost que suposa exposar en una 

fira. A més, un cop realitzada la fira és de gran utilitat realitzar un informe final  i 

elaborar notes de premsa a mitjans de comunicació i social media amb els resultats 

obtinguts.  

 

 

4. Situació actual de les start ups del sector del traveltech i del leisure 

El sector de viatges o traveltech i leisure inclou des de agències de viatge, cercadors 

de viatges, transports, allotjament, rutes turístiques, gastronomia de la zona, cercadors 

de festivals i venda de tiquets dels mateixos, activitats esportives i d’aventures, rutes 

turístiques i altres que, a través de les noves tecnologies permeten oferir un servei al 

consumidor, en la seva majoria, un consumidor jove relacionat amb l’ús de les TIC 

d’entre 18 i 45 anys.  

Segons el Barcelona & Catalonia Startup Hub (2017), les tecnologies aplicades als 

viatges i a l’oci (Traveltech) compten amb més èxits o desinversions que la resta de 

sectors amb aproximadament un 86%, molt per sobre del següent sector que és el 

màrqueting i està en un 35%.  

La prosperitat d’aquest sector ve clarament marcada per la marca Barcelona i la 

quantitat de turisme que acull cada any. L’aeroport de Barcelona s’apropa als 45 

milions de persones passatgeres el 2016 i es posiciona setè entre els principals 

aeroports d’Europa, segons l’informe Observatori Barcelona 201740. A més, segons la 

classificació anual de Mastercard41, Barcelona ocupa la dotzena posició en el top de 

destins amb 8,36 milions de visitants l’any 2016. Tot i la caiguda del turisme en el quart 

trimestre a Catalunya d’un 5,6% atesa la situació política –l’anomenada inestabilitat 

política que s’atribueix a l’independentisme català–, l’atractiu de la ciutat i el seu 

potencial han fet que no es creés una excessiva situació d’alarma.  

  

 

 

                                                           
39 Muñiz, Rafael (2010, 5ª edició). Marketing en el siglo XXI. Centro Estudios Financieros. 

Capítulo 5. La distribución. Mercado y clientes https://www.marketing-xxi.com/la-feria-como-
herramienta-estrategica-de-marketing-68.htm  
40 Veure nota 30.  
41 Mastercard Destination Cities Index (26/09/2017). Mastercard. 
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/10/Mastercard-Destination-Cities-
Index-Deck.pdf  

https://www.marketing-xxi.com/la-feria-como-herramienta-estrategica-de-marketing-68.htm
https://www.marketing-xxi.com/la-feria-como-herramienta-estrategica-de-marketing-68.htm
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/10/Mastercard-Destination-Cities-Index-Deck.pdf
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/10/Mastercard-Destination-Cities-Index-Deck.pdf
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4.1 Espais on créixer o promocionar-se en traveltech i leisure 

El sector del turisme i oci és un sector potent a Barcelona donat el seu volum de 

visitants i existeixen diverses opcions per donar-se a conèixer, créixer o promocionar-

se en funció de l’objectiu que tingui fixat l’empresa donat un període determinat. Entre 

d’altres destaquen les agrupacions d’entitats amb fins formatius, la presència en fires 

de viatges tant en àmbit nacional com internacional, concursos corporatius o open 

inovation i les incubadores o acceleradores corporatives –ja s’ha vist en el punt 3.1 

d’aquesta cerca que existeixen acceleradores públiques–.  

 

4.1.1 Futurisme, agrupacions d’entitats amb fins formatius 

Futurisme42 és un programa promogut per Barcelona Activa, la Diputació de 

Barcelona, la Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades ACAVe i el 

Gremi d’Hotels de Barcelona. L’objectiu del mateix és recolzar la creació d’empreses 

en l’àmbit del turisme, ja sigui en l’allotjament, promoció, activitat turística –esportiva, 

de salut, cultural, etcètera–, comerç, restauració, TIC, transport, congressos i 

esdeveniments, universitats, sector mòbil, sector marítim i sostenibilitat.  

El programa es dirigeix als emprenedors amb idea de negoci en el turisme a Barcelona 

o a la província i ofereix una formació sectorial que permeti desenvolupar les habilitats 

dels emprenedors –en temes jurídics, administratius, llicències, gestió fiscal, pla 

econòmic i financer, el model de negoci, el desenvolupament del negoci, com aportar 

valor a l’empresa, entre d’altres; sempre promovent la participació i treballant 

competències com la comunicació, la negociació, el lideratge, la motivació, etcètera–, 

una xarxa de persones rellevants en el sector del turisme, un premi a la millor iniciativa 

per valor de 12.000 euros el primer, 6.000 euros el segon i 3.000 euros el tercer que 

també inclourà la disponibilitat d’espais d’incubació o assessorament, i ajut en la 

posada en marxa i cerca de finançament. A més es faran seguiments dels projectes, 

sessions d’experiències emprenedores.  

En l’actualitat està desenvolupant la seva tercera edició i, al febrer es seleccionaran 

els candidats, es faran les sessions de formació i durant els mesos de març i abril 

s’alternaran sessions sectorials amb tutories per entregar al maig el pla d’empresa.  

 

4.1.2 B-Travel, fires 

La Fira de Barcelona també acull el saló B-Travel, especialitzat en el sector de viatges 

i que té lloc passada la segona quinzena del mes d’abril al Palau 8 del recinte de 

Montjuïc. Es tracta de la quarta edició des de que l’esdeveniment substituí el 

tradicional Saló Internacional del Turisme. Aquest saló es vasa en el turisme 

d’experiències i reuneix propostes de viatges tant nacionals com internacionals.  

Amb un públic jove del que, segons la directora del saló, Marta Serra, el 62% dels 

visitants té entre 18 i 40 anys, és important posar èmfasi en la innovació i garantir més 

                                                           
42 Portal web de Futurisme Barcelona: http://w28.bcn.cat/futurisme/es/  

http://w28.bcn.cat/futurisme/es/
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que viatges noves experiències43. En aquesta fira hi tenen representació tant agències 

de viatges com hotels, navilieres de creuers, establiments de turisme rural, empreses 

de transport i empreses de productes i serveis turístics que volen captar l’atenció dels 

consumidors amb propostes disruptives.  

A més d’un espai gastronòmic el saló es divideix en àrees en funció de l’experiència 

que cerqui l’usuari. B-Feliç per a viatges en família, creuers i benestar, B-Cultura pels 

relacionats amb l' art, la història i la cultura, B-Especial per al turisme de compres i nou 

luxe, B-aventura pel turisme esportiu i d'aventura i B-industrial amb recorreguts de 

zones amb ampli llegat històric industrial. Esdeveniments com aquests, són idonis per 

donar impuls a les start ups del sector nascudes a Barcelona, que ja van convertir-se 

en el tema central de la darrera edició44 amb la participació de: CorreYvuela, Draagu, 

Wanup o Byhours.com. 

 

4.1.3 Airbnb i Barcelona Tech City,  concursos corporatius o open innovation 

Airbnb i Barcelona Tech City van llançar l’any passat un concurs per start ups de 

turisme i tecnologia, el ‘Airbnb Travel Tech Award’ per fomentar la innovació en el 

sector de viatges i la economia col·laborativa. Per fer-ho, es van proposar alguns 

reptes essencials en una ciutat com Barcelona com la descongestió del turisme a les 

àrees més emblemàtiques de la ciutat o la promoció del turisme sostenible. La solució 

més innovadora la va guanyar Easytravel, que se’n va emportar un premi de 15.000 

euros, un viatge a la seu de Airbnb a Estats Units i una entrada per la primera edició 

del 4YFN de San Francisco.      

Per part de Barcelona Tech City la seva intenció és clara, potenciar la marca 

Barcelona com a hub d’innovació. D’altra banda, Airbnb aprofita les sinèrgies de tenir 

una posició avantatjosa per aplicar la metodologia open innovation45, una estratègia 

d’innovació creada pel professor Henry W. Chesbrough d’ESADE l’any 2003 i que es 

basa en compartir amb altres agents reptes o solucions tecnològiques perquè 

qualsevol pugui aportar les seves solucions.  

  

4.1.4 easyJet i Founder Factory, incubadores i acceleradores corporatives 

Les acceleradores de start ups ajuden a entrar en fases més avançades, com les 

fases seed –fase inicial– i growth –de creixement– quan ja es disposa d’un model 

provat, un equip provat i amb uns primers clients. Acostumen a ser programes limitats, 

reben mentorització per part de l’empresa propulsora –l’inversor– i ajuden a les start 

ups a escalar en el negoci.  

                                                           
43 Cajo, Sara (19/01/2018) Los viajes se adaptan a la experiencia turística que busca el 
consumidor. Expansión Catalunya [Font: Fira de Barcelona] 
http://www.expansion.com/catalunya/2018/01/19/5a61b321e5fdeafd758b45be.html  
44 El próximo meetup TBM será en el B-Travel de Barcelona (29/03/2017) TravelBloggers 
Meeting http://travelbloggersmeeting.com/2017/03/29/el-proximo-meetup-tbm-sera-en-el-b-
travel-de-barcelona/  
45 Chesbrough, H. (2009). Innovación abierta. Barcelona: Plataforma 

http://www.expansion.com/catalunya/2018/01/19/5a61b321e5fdeafd758b45be.html
http://travelbloggersmeeting.com/2017/03/29/el-proximo-meetup-tbm-sera-en-el-b-travel-de-barcelona/
http://travelbloggersmeeting.com/2017/03/29/el-proximo-meetup-tbm-sera-en-el-b-travel-de-barcelona/
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Del anterior en són un exemple easyJet y Founder Factory que han seleccionat tres 

companyies tecnològiques de viatges després de l’èxit de FLIO y LuckyTrip46. 

Ambdues start ups estan treballant amb easyJet, FLIO per integrar el contingut en la 

Travel App de easyJet y LuckyTrip en un producte col·laboratiu per la mateixa –tot i 

que la seva integració està prevista a començament de 2018–.  

Les noves start ups que passaran per aquest procés d’acceleració són WeTrip –

plataforma online per organitzar viatges en grup–, Car and Away –plataforma on els 

propietaris dels cotxes poden guanyar diners llogant els seus vehicles mentre ells 

estan de vacances– i FlightSayer –aplicació que utilitza un algoritme amb 

aprenentatge automàtic que permet predir el temps de demora en els vols–. Aquestes 

start ups  rebran assessoria per part d’easyJet i Founder Factory durant sis mesos per 

créixer i expandir-se a Europa.  

 

 

5. Tècniques de comunicació en les start ups 

Comunicar és una manera d’establir contacte amb els demés per mitjà d’idees, fets, 

pensaments i conductes cercant una reacció al comunicat que s’ha enviat per així 

tancar el cercla –del procés de comunicació– (Martínez y Nosik: 1988) 47. 

Les start ups procuren créixer de manera exponencial en un breu període de temps, ja 

que si cauen en l’oblit o no aconsegueixen obtenir notorietat de manera ràpida no 

aconseguiran atreure a socis, inversors, acceleradores o un gruix suficientment gran 

de clients per a poder establir el seu model propi de negoci i passar a esdevenir una 

empresa. 

En aquest procés, la promoció de la start up envers els seus stake holders té un paper 

molt rellevant atès que a major nombre d’interessats satisfaci major incidència i ressò 

tindrà la start up. No es tracta llavors de satisfer únicament a inversors i clients sinó de 

crear valor també per altres implicats com els treballadors, la societat general o el 

propi medi ambient.  

                                                           
46 Nota de premsa. easyJet y Founder Factory siguen invirtiendo en innovación a través de su 
programa de aceleración de start-up (24 de enero de 2018)  
47 Martínez de Velasco, Alberto; Nosnik,Abraham (1988). Comunicación, motivación y 

productividad. Editorial Trillas. 
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Il·lustració 1. Principals stake holders de les empreses. 

Les start ups, al tractar-se de nous mitjans i, en ocasions, de tencologies totalment 

disruptives i noves, han d’incorporar necessàriament en els seus processos inicials l’ús 

de la comunicació segons algunes de les més prestigioses agències de comunicació 

espanyoles, ja que consideren que és un factor clau en el llançament de les start ups. 

Això es deu a que la comunicació serà l’eina fonamental per posicionar-se en la fase 

de llançament entre el seu target i, durant la seva evolució per aconseguir projectar-se 

cap a altres mercats, pel que és primordial desenvolupar un pla estratègic de 

comunicació48.  

Però per poder portar a terme aquest pla estratègic de comunicació i fer-ho de manera 

eficient cal que els responsables de màrqueting estiguin en total contacte amb els de 

comunicació i realitzin una tasca de manera integrada ja que, cada cop més, la línia 

entre comunicació i màrqueting en el món digital és més difosa. Això es deu a que “sol 

considerant els objectius de màrqueting que es pretenen seguir, el públic objectiu al 

que s’orienta l’empresa i la oferta de valor amb la que compta la organització per 

satisfer els seus desitjos, es podrà comunicar la informació sobre la mateixa d’una 

manera que interessi i captivi a la audiència”49. Per tant, es necessita una coordinació 

efectiva dels instruments de comunicació de màrqueting per donar visualització al seu 

projecte i obtenir un millor posicionament.   

El posicionament és el procés de posicionar un producte, una empresa, una marca o 

altres elements, en un espai diferenciar respecte a la resta, en el cas que es tracta en 

aquesta cerca, en start ups. 

                                                           
48 EFE (20/01/2015). La comunicación, clave para lanzar una start up. EFEMPRENDE. Madrid.  
https://www.efeemprende.com/noticia/comunicacion-clave-startup/  
49 Rodríguez Ardura, Inma (2007). Estrategias y técnicas de comunicación. Una visión 
integrada en el marketing. Economía y empresa. Editorial UOC.  
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El concepte de posicionament apareix el juny de 1969 en l'article de Jack Trout. 

“Posicionament” és el joc que utilitza la gent en el mercat actual (o de “jo-també”), per 

a la revista Màrqueting Industrial, que posteriorment es va passar a anomenar B2B 

Màrqueting. L’any 1973 va escriure al costat d'Al Ries per a la revista Adversing Age -

una de les revistes de màrqueting i comunicació més prestigioses d'EUA- i finalment, 

el 1981, publica el primer llibre sobre el tema, Posicionament. La batalla per la seva 

ment en el qual ja es va adreçat a que en un món “sobrecomunicat” és necessari que 

les marques realitzin un esforç per diferenciar-se de la resta i generar valor 

posicionant-se, recordant-se sobre altres marques que el consumidor considera 

indispensables i que no van aconseguir sobreviure en el mercat a mig o llarg termini50. 

Joan Mir Julià (Mir Julià, Joan: 2015) El director general d'AC Marca i formador a ESIC 

aclareix aquesta idea de posicionament amb un exemple molt senzill, "si tenim en 

compte que un universitari maneja unes 10.000 paraules i que en una gran superfície 

es poden trobar més de 20.000 productes diferents, entendrem fàcilment que per a la 

gran majoria de marques, existeix un problema de posicionament. Concretament, no 

disposem d'una posició competitiva, clara i forta, en la ment dels consumidors 

potencials. Les marques viuen a la ment humana. Si no tenen una posició en la ment, 

no existeixen "51. 

A més, Julià diferencia quatre facetes clau a l’hora de posicionar-se:  

1. Part. El concepte a posicionar és una síntesi del mapa de significats d’una 

marca. 

2. Audiència objectiu. Un cop escollit el concepte a posicionar, no s’ha de perdre 

de vista al públic objectiu a qui es pretén impactar.  

3. Comunicar activament. Es requereix d’una estratègia de comunicació coherent 

i constant per aconseguir estar present en la ment del target. En aquest punt,  

Chip y Dan Heath (Heat, Chip y Heath, Dan: 2011) destaquen sis principis 

fonamentals52: el missatge que s’emet ha de ser simple –essencial i concís-, 

inesperat, concret, creïble, emocional i narrat com una successió de fets –per 

facilitar i augmentar les probabilitats de recordar la marca, o start up en aquest 

cas-.  

4. Demostrar una avantatge. Per poder posicionar-se cal distingir-se de la resta, 

trobar un valor o avantatge diferencial i rellevant pel públic objectiu, que és la 

base del posicionament i utilitzar-lo a favor de la marca, o start up en aquesta 

cerca.  

                                                           
50 Trout, Jack; Ries, Al (1981, traducción de 2002). Posicionamiento: La batalla por su mente. 

McGraw-Hill. 2ª edición.  
51 Mir Julià, Joan (Madrid, 2015) Posicionarse o desaparecer. O tiene una posición diferenciada 

en la mente de sus clientes o su precio tendrá que ser muy, pero que muy, barato. Descubra la 

utilidad del concepto posicionamiento en la gestión de una marca, una empresa, una idea e 

incluso un individuo. Business&Màrqueting School. ESIC. Pàgines 13 i 20. 

https://books.google.es/books?id=DhinCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge

_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

52 Heat, Chip; Heath, Dan (2011). Ideas que pegan. Por qué algunas ideas sobreviven y otras 

mueren. Made to stick. LID Editorial Empresarial. 

https://books.google.es/books?id=rxHbmAEACAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&

f=false   

https://books.google.es/books?id=DhinCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=DhinCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=rxHbmAEACAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=rxHbmAEACAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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El problema amb el que troba una start up a l’hora de posicionar-se és que es tracta 

d’un procés lent, i una start up en l’etapa de llançament necessita créixer 

exponencialment i arribar a posicionar-se de manera ràpida. Amb aquest pretext, des 

del centre líder de start ups, a Silicon Valley es va començar a impulsar el growth 

hacking.  

 

5.1 Growth Hacking 

Jonathan Cabin, analista de creixements a través de dades, experiències i proves 

planteja el growth hacking com la resposta a què passaria si poguéssim fer hack al 

nostre creixement? és a dir, si “en lloc de pagar $ 20 per adquirir un nou client, 

podríem centrar-nos en els projectes que ens continuen oferint nous clients un cop 

hàgim acabat de millorar. Pagar el hack una vegada i gaudir del creixement molt de 

temps després del fet”53.  

El growth hacking és la combinació del màrqueting i la programació per augmentar el 

valor de la marca, que ha de permetre respondre a “Com obtinc més clients pel meu 

producte?” i on es treballa amb test, pàgines d’inici, factors virals, correus electrònics i 

Open Graph, tal com descriu l’emprenedor Andrew Chen, referent a internet en el seu 

article Growth Hacker is the new VP Màrqueting54. També es poden descriure com a 

estratègies de posicionament desenvolupades per les empreses de tecnologia que 

barregen creativitat, mètriques web i xarxes socials per donar-se a conèixer i tornar-se 

escalables o tal com afirma José Luis Saavedra, professor de mercadeig i branding a 

la Universitat Rafael Belloso Chación, com a la combinació d’anàlisis de dades, 

creativitat i curiositat per fer créixer el nombre de clients de manera exponencial55. Per 

fer-ho cal prioritzar, provar i avaluar idees amb l’ajut del vicepresident de màrqueting 

que ajuda a modelar l’estratègia general de l’empresa i  gestiona l’equip de 

màrqueting.  

Per aconseguir tot això Chen apunta a que s’ha de treballar en una sola unitat per 

aconseguir que els diferents departaments treballin junts i complementin unes tasques 

amb altres. A més, Carlos Bravo (Bravo, Carlos: 2013), doctor en ciències 

empresarials, afirma que “el growth hacking neix de la necessitat d’identificar formes 

de creixement més enllà de gastar diners en màrqueting per fer créixer el teu negoci. 

S’adapta de manera ideal al món de les start ups ja que la falta de recursos forma part 

del dia a dia de les empreses de nova creació”56.  

Bravo també desenvolupa cinc fases del growth hacking: 

                                                           
53 Cabin, Jonathan (2012) The 6 Best Growth Hacks to Get Customers Without Having to Pay 
for Them. Kissmetrics Blog. A blog about analytics, màrqueting and testing. 
https://blog.kissmetrics.com/the-6-best-growth-hacks/  
54Chen, Andrew (2012) Growth Hacker is the new VP Màrqueting. Article penjat a la seva 
página personal:  http://andrewchen.co/how-to-be-a-growth-hacker-an-airbnbcraigslist-case-
study/  
55 Saavedra, José Luís (2014). Growth hackers: piratas del mercadeo para empresas 
emergentes. Capital de marca. Debates IESA. Volumen XIX. Nº 4. Octubre-Desembre 2014.  
56 Bravo, Carlos (03/12/2013). Qué es el growth hacking. Article penjat a la seva pàgina web 
personal: http://www.màrquetingguerrilla.es/que-es-el-growth-hacking/#  

https://blog.kissmetrics.com/the-6-best-growth-hacks/
http://andrewchen.co/how-to-be-a-growth-hacker-an-airbnbcraigslist-case-study/
http://andrewchen.co/how-to-be-a-growth-hacker-an-airbnbcraigslist-case-study/
http://www.marketingguerrilla.es/que-es-el-growth-hacking/
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Taula 2. Esquema de les cinc fases del growth hacking segons Carlos Bravo. 

Aquestes cinc fases es desenvolupen no sols amb les tècniques tradicionals de 

màrqueting sinó que inclou la forma científica. Ryan Holiday (Holiday, Ryan: 2014), 

estratega de mitjans socials i escriptor sobre màrqueting digital y negocis online 

desenvolupa aquestes fases i afegeix que “mentre el màrqueting es va basar un cop 

en les marques, el growth hacking es basa en les mètriques i en el ROI –retorn de la 

inversió-”57. 

 

5.1.1 - Tècniques íntegrament de pagament per aconseguir nous visitants 

Aquest tipus de tècniques cerquen guanyar visitants invertint diners, en comptes de 

fer-ho de manera creativa. N’és un exemple la publicitat que apareix abans d’iniciar un 

vídeo de Youtube, aquella que generalment es realitza mitjançant la compra d’anuncis 

(ADS). Es tracta d’una tècnica que pot arribar a ser invasiva i provocar l’efecte contrari 

del desitjat, rebuig, pel que cal triar bé on  es publica i a través de quina plataforma en 

funció del target. 

També existeixen tècniques d’afiliació que es basen en contractar als anomenats 

afiliats cada cop que arriben a un objectiu.  

 

5.1.2 - Tècniques d’atracció per aconseguir nous visitants  

Les tècniques de growth hacking que s’exposen a continuació busquen guanyar 

visitants a través de la atracció i els incentius, pel que el cost d’aquestes tècniques és 

el temps o el personal invertits, no el pagament directe per obtenir visitants. Es basen 

en l’aportació de valor.  

                                                           
57 Holiday, Ryan (2014). Growth Hacker Màrqueting. El futuro del social media y la publicidad. 
Social Business. Ediciones Anaya Multimedia. Pàgina 23. 

1

•Encaix producte - mercat

•El que ofereixes ha de coincidir amb el que l'usuari està buscant. És 
important saber acceptar crítiques. 

2

•Troba la funcionalitat

•Petita funció que fa que l'ús del producte en sí formi part del màrqueting. 

3

•Escala el que trobis i fes-ho viral

•Plantejar preguntes com: Perquè el client ho hauria de compartir?  És 
important ser públic. 

4

•Fidelitza i optimitza el que ja existeix

•És molt més complicat trobar nous usuaris que fidelitzar els existents. 
Quant més contents estiguin, més màrqueting gratuït faran.

5

•Torna a començar

•S'ha de qüestionar tot i treballar dia a dia per intentar que la competència 
no passi per davant. 
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5.1.2.1 Blog i web  

Espai online on s’indexen els articles o continguts amb paraules clau que amb l’ajuda 

d’estratègies de SEO (es desenvoluparà més endavant) faran que apareguin abans en 

cercadors com Google. No obstant, per arribar al major nombre possible de nous 

visitants cal actualitzar amb regularitat i complementar la feina amb l’ús de RSS i 

compartir a les xarxes socials. Per tant, no només s’ha de crear la web o un blog sinó 

que s’ha de combinar amb altres tècniques de growth hacking. El problema que tenen 

les webs de les start ups és que abans de trobar-les cal conèixer-les.  

 

5.1.2.2. Guies (whitepapers) i infografies 

Un altre mètode per captar l’atenció de nous visitants és el de generar treballs o 

estudis amb un tema que interessa a la start up permetent la seva descàrrega a través 

del correu electrònic per obtenir una agenda de correus que possiblement encaixi en el 

target de la start up. Aquests textos també poden ser documents adreçats a explicar a 

la gent en que consisteix el nou producte o com resoldre un problema. 

Aquests documents també es poden fer en format visual, és a dir, a través 

d’infografies, que atrauen al visitant amb major rapidesa que en el text. Perquè 

aquesta infografia arribi a nous visitants cal seleccionar un tema que destaqui i un 

disseny atractiu.  

 

5.1.2.3 Presentacions de conferències i webinars 

Les presentacions de conferències i els webinars requereixen de molta preparació. Les 

conferències pot arribar a pocs visitant, per evitar-ho, cal ser creatiu i aprofitar les 

presentacions per indexar-les a la web o oferir descomptes al acabar-la a aquells 

individus que comparteixin la start up en les seves xarxes socials. En aquest punt és 

important ser comunicatiu i escollir a una persona que tingui do de paraula.  

Un altre exemple seria presentant-se, per exemple, en fires o esdeveniments 

relacionats, en aquest cas amb els viatges i l’oci. 

Els webinars són un tipus de conferència, tallers o seminaris realitzats a través 

d’internet. Acostumen a ser en viu, amb “places limitades”, permeten la interacció i, per 

tant, el visitant es torna proactiu. Això afavoreix el networking - la connexió o 

col·laboració entre persones, start ups o empreses amb interessos semblants-. A més, 

per promocionar-se, al finalitzar l’acte poden oferir promocions especials del producte 

o realitzar els webinars conjuntament amb altres empreses o start ups per beneficiar-

se mútuament.  

 

5.1.2.4 SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing)  

SEM i SEO, és un tipus de màrqueting a Internet que engloba el posicionament, la 

promoció i l’aparició en els buscadors, ja sigui pagant o a través dels algoritmes de 

cerca dels  metabuscadors.  
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El SEO és el posicionament que realitza de manera directa o indirecte una start up o 

empresa en els motors de cerca per millorar la visibilitat i visites d’una web i que ajuda 

als cercadors a comprendre de que es parla en cada pàgina i si la informació que es 

dóna és útil o no pels usuaris. Encara sense conèixer el funcionament del algoritme 

per a posicionar-se, amb seguir produint contingut i destacant les paraules clau, ja 

s’estan emprant aquestes tècniques.   

o On-site58: analitza la pàgina web i avalua la seva rellevància sempre que la 

web estigui optimitzada perquè el cercador entengui quin és el contingut 

que ofereix la web. Són exemples de SEO: la optimització de keyword –

paraules clau-, el temps de càrrega de la pàgina –si una pàgina triga en 

carregar l’usuari sortirà sense visualitzar-la-, l’experiència de l’usuari –quant 

de temps ha estat dins de la pàgina, quin recorregut ha fet per la pàgina, 

quant de temps ha dedicat a cada secció,...-, la optimització del codi i el 

format de les URLs. Silvia Cobo, periodista especialitzada en informació 

sobre mitjans de comunicació i internet i blogger (Cobo, Silvia: 2012), 

afegeix que les diferents paraules per referir-se a un mateix concepte poden 

apuntar a diferents públics objectius59 i en el camp del SEO destaca les 

eines proporcionades per Google, tot i que també existeix a altres 

buscadors com Bling o AOL: 

 Google Insights: permet comparar l'evolució d'un o diversos termes 

en les recerques de Google durant un període de temps concret i 

determinar la recerca en àrees geogràfiques determinades. 

 Keywords Planner: és una eina que ajuda a trobar bones paraules 

clau que simplifica la creació de campanyes de Google Adwords 

(explicat més endavant). El programa mostra d’una frase o concepte 

grups d’anuncis relacionats, paraules claus que han emprat de 

manera relacionada, promig de cerques mensuals i nivell de 

competència, entre d’altres funcions, per trobar paraules 

relacionades que puguin servir a la persona per obtenir noves idees 

per a les serves paraules claus.   

o Off-site: Aquest tipus de SEO es centra en els factors aliens a la web com la 

xifra o la qualitat dels enllaços, la presència en xarxes socials, mencions en 

mitjans locals, etc.  

D’altra banda, el SEM és el procés de màrqueting orientat que té com a finalitat obtenir 

una major visibilitat als metabuscadors ja sigui a través del SEO (el seu objectiu és 

augmentar el trànsit) o mitjançant publicitat de cerca pagada (per obtenir trànsit a 

través de pagament). Aquest segon tipus de SEM es basa en la compra d’espai 

publicitari60.  

o Google Adwords: servei de publicitat comercial de Google. Una de les 

opcions és la "eina de paraules" a la qual es pot accedir free. Es poden 

consultar les diferents paraules claus en la que es vol centrar-se. 

                                                           
58 Classificació obtinguda de: 4defiebre. ¿Qué es el SEO y por qué lo necesito? 40defiebre.com 
https://www.40defiebre.com/guia-seo/que-es-seo-por-que-necesito/  
59 Cobo, Silvia (2012). Internet para periodistas. Kit de supervivencia para la era digital. 
60 Chris, Alex (ND). What is the Difference Between SEO and SEM?. Raliablesoft.net 
https://www.reliablesoft.net/what-is-the-difference-between-seo-and-sem/  

https://www.40defiebre.com/guia-seo/que-es-seo-por-que-necesito/
https://www.reliablesoft.net/what-is-the-difference-between-seo-and-sem/
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Mostra amb quina freqüència una paraula és buscada i suggereix 

paraules relacionades en les que potser no s’havia pensat. 

En aquest apartat també cal indicar que Google penalitza l’spam amb backlink, és a 

dir, indexar paraules que no tenen a veure amb la pàgina però que tenen un major 

atractiu.  

 

5.1.2.5 ASO (App Store Optimization) 

La ASO funciona de manera semblant al SEO en les pàgines web. ASO és la forma de 

posicionar-se en els marketplaces com Google Play o Apple Store i també compta 

amb elements on-site i of-site (vegeu punt anterior, 5.1.2.4).  

Tot i així ASO compta amb les seves pròpies normes i mecanismes. Alfredo Ruiz61, 

expert en estratègies de comunicació i continguts per empreses i persones considera 

que la importància del ASO radica essencialment en dos factors:  

o És gratuït i si s’aplica adequadament aconsegueix augmentar el nombre 

de descàrregues de les nostres aplicacions (a diferència d’algunes 

xarxes socials com Facebook Ads que tenen un cost de 1,2€).  

o A més,  Google Play y Apple Store representen el 90% de les 

descàrregues d’aplicacions, es tracta del mètode preferit per a 

descarregar aplicacions dels usuaris.  

 

5.1.3 Idees clau a l’hora de tractar el growth hacking62:  

- Cohorts i segments: són una part dels usuaris que es basen en quan es van 

inscriure en el cas dels cohorts i en altres característiques com demogràfiques, 

d’edat o sexe en el cas dels segments.  

- Indicadors clau de rendiment (KPI): mètrica que determinen a través de 

números una variable dins de l’empresa. Per això, una empresa té diferents 

KPI i ajuden a veure les tendències de l’empresa i la salut d’aquestes i, per 

tant, aquests indicadors deuen ser mesurables, periòdics o temporals, 

específics i rellevants. Per crear aquests indicadors cal avaluar quins són els 

factors que poden afectar al model de negoci de la start up com el tipus i pes 

dels ingressos o despeses, el nivell de satisfacció, el pes de les xarxes socials 

o la web, dades estadístiques de comportament, compra mitja, tipus de clients, 

els productes o serveis que aporten més ingressos o generen més despeses63.  

                                                           
61 Ruiz, Alfredo (ND). ¿Qué es ASO?¿Qué tiene en común con el SEO y en qué se diferencia?. 
Postgrado en Màrqueting Online. Comunicación y màrqueting digital. UAB. 
http://www.postgradomàrquetingonline.com/blog/que-es-aso-que-tiene-en-comun-con-el-seo-y-
en-que-se-diferencia/  
62 Céspedes A, Hugo (01/03/2014) Growth Hacking (piratería del crecimiento), Start-Up y 
Emprendimiento. Innovación, emprendimiento, tecnología. Herramientas para el futuro 
crecimiento. HC Global Group. 
https://issuu.com/hcglobalgroup/docs/growth_hacking__pirateri__a_del_cre  
63 Gomez-Zorrilla, José (2013) ¿Qué es un KPI en marketing? Laculturadelmarketing.com 
https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-kpi-en-marketing/  

http://www.postgradomarketingonline.com/blog/que-es-aso-que-tiene-en-comun-con-el-seo-y-en-que-se-diferencia/
http://www.postgradomarketingonline.com/blog/que-es-aso-que-tiene-en-comun-con-el-seo-y-en-que-se-diferencia/
https://issuu.com/hcglobalgroup/docs/growth_hacking__pirateri__a_del_cre
https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-kpi-en-marketing/


29 
 

- Coeficient de viralitat (K): coeficient que mesura el creixement de la start up a 

través del rati entre el número d’invitacions enviades pels usuaris a nous 

usuaris i la quantitat de nous usuaris.  

- Proves A/B o múltiples: Proves que serveixen de versió ‘beta’ en les que uns 

usuaris proven el producte amb uns canvis i altres amb modificacions diferents 

per avaluar després quina opció és millor.  

- Cost d’Adquisició de Clients (CAC): quantitat de diners que necessito invertir 

per tenir un nou client.  

- Valor de vida del client (LTV): quantitat de diners que obtindrà la start up 

d’una persona al llarg del temps.  

- Analítiques: la general com Google Analytics, la analítica basada en 

esdeveniments/persones i analítica personalitzada, analítica de nínxol, 

etcètera. 

 

5.2 Xarxes socials o social media  

Les xarxes socials és una tècnica de promoció que es basa en la creació de continguts 

i comunicacions a través d’aquest tipus de plataformes. La retroactivitat que permet la 

comunicació bidireccional i el feedback que permeten és essencial per les start ups 

que necessiten donar-se a conèixer. Les més comuns del curs 2017-2018 són:  

- Facebook: ha estat la xarxa social per excel·lència amb més de 22 milions 

d’usuaris segons l’Ajuntament de Barcelona64 i és útil per les start ups en tant 

que permet crear una pàgina en la que anar introduint continguts, informació, 

imatges i vídeos i comunicar-se amb els clients de manera menys institucional i 

més interactiva que en la web corporativa. A més disposa d’estadístiques i  

d’anuncis i possibilitats de segmentació. El problema d’aquesta xarxa social es 

que cada cop és més complicat destacar tot i permetre la possibilitat de 

segmentar per edat, sexe i interessos a l’hora de difondre continguts.   

Principalment es dirigeix al sector B2C i en menor mesura al B2B. Es tracta de 

la xarxa social amb un perfil d’usuari més heterogeni, tot i que, segons un 

estudi elaborat per Hootsuite i Wearesocial65 aproximadament el 58% del seu 

públic es situa entre els 18 i els 34 anys, el 26% ho fa entre els 35 i els 54 anys 

i un 9% per sobre d’aquesta franja d’edat. A més, el seus usuaris són usuaris 

un 44% dones i un 56% homes. Tot i així, en un altre informe detallat sobre 

Espanya es mostra que la tendència actual al país és molt menor en els 

usuaris que tenen entre 18 i 24 anys amb un 16% i major en els usuaris que 

van dels 25 fins als 54 anys amb un 68% dels usuaris i que, a diferència de la 

tendència global hi ha un major nombre de dones que d’homes66.   

                                                           
64 García, Alberto (21/09/2016). Màrqueting en Xarxes Socials per Emprenedors. Ajuntament 
de Barcelona, Barcelona Activa. 
65 Kemp, Simon (01/2018). Digital in 2018. Essential insights into Internet, Social Media, Mobile, 
and Ecommerce use around the world. Hootsuite, WeAreSocial.  
http://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2014/02/Estudio-de-estad%C3%ADsticas-de-
Internet-y-Redes-Sociales-WeAreSocial-y-Hootsuite.pdf   
66 Kemp, Simon (01/2018). La tecnología digital en España en 2018. Hootsuite, WeAreSocial. 
https://hootsuite-online-

http://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2014/02/Estudio-de-estad%C3%ADsticas-de-Internet-y-Redes-Sociales-WeAreSocial-y-Hootsuite.pdf
http://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2014/02/Estudio-de-estad%C3%ADsticas-de-Internet-y-Redes-Sociales-WeAreSocial-y-Hootsuite.pdf
https://hootsuite-online-revenue.s3.amazonaws.com/Digital_in_2018_Local_country_report/DIGITAL_IN_2018_006_SPAIN_v1.01.pdf
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No obstant, els usuaris han començat a passar menys hores en la xarxa social i 

alguns s’han donat de baixa, sobretot en els usuaris més joves en favor d’altres 

com Instagram. A més, Facebook ha passat de ser un canal emprat per 

compartir la vida quotidiana a una eina per seguir la informació que més 

interessa o publicar de manera molt calculada67.   

- Twitter: Aquesta xarxa social té limitacions de caràcters pel que els missatges 

han de ser directes, breus i, per tant, resulten poc invasius i la comunicació 

resulta ràpida i concisa. Això permet la monitorització i gestió senzilla de les 

conversacions. Compta amb diversos recursos que acompanyen en molts 

casos o que directament els substitueixen com la indexació d’enllaços breus, 

fotografies o vídeos. Twitter compta amb més de 12 milions d’usuaris i és una 

eina potent d’atenció al client i d’interacció. També permet crear llistes per 

agrupar les temàtiques que més interessin. El problema d’aquesta plataforma 

és que està sobrecarregada d’informació i s’ha d’evitar emprar-la com a 

publicitària, s’ha de comunicar. 

El públic d’aquesta xarxa també es força heterogeni però una mica més jove ja 

que el 62% dels seus usuaris es troben entre els 16 i els 45 anys68.      

- Linkedin: Aquesta xarxa social compta amb 8 milions de seguidors i el seu ús 

principal és el networking i el posicionament professional, pel que és una eina 

útil per aquelles start ups B2B així com a punt de reunió amb altres 

professionals i emprenedors. El problema d’aquesta eina és que es vista 

només com a CV professional i té poca interacció en els grups, pel que el 

públic majoritari es troba entre els 25 i els 54 anys.  

- Instagram: Aquesta xarxa social de fotografies i vídeos compartides a través 

de smartphones compta amb 8 milions de seguidors i és una eina molt visual, 

concebuda ja com a una xarxa social adaptada al mòbil, amb un target jove. 

Els inconvenients d’aquesta plataforma és que tot i haver publicitat, no es 

poden indexar enllaços més enllà dels del perfil de l’usuari o a les històries que 

duren 24hores. En el sector de viatges és especialment útil en les start ups 

B2C, ja que la major força d’atracció del visitant resideix en la imatge. A més, 

les start ups poden aprofitar la plataforma per promocionar-se a través de 

col·laboracions amb influencers, persones amb milers de seguidors que 

promocionen productes alhora que interactuen amb el seu públic dins 

d’aquesta xarxa social.  

En quant a públic, té un públic més jove amb un 31% dels usuaris amb edats 

compreses entre els 18 i els 24 anys i un 30% entre els 25 i els 34 anys i 

lleugerament més emprada per dones que per homes (51% i 49% 

respectivament).  

                                                                                                                                                                          
revenue.s3.amazonaws.com/Digital_in_2018_Local_country_report/DIGITAL_IN_2018_006_SP
AIN_v1.01.pdf  
67 Fenollosa, Carlos (13/03/2018). Facebook se estanca, pero Zuckerberg tiene un plan: el 
porqué de las adquisiciones millonarias de WhatsApp e Instagram. Xataca. Portal web 
especialitzat en tecnologia, gadgets, mòbils, informática i electrònica 
https://www.xataka.com/servicios/facebook-se-estanca-pero-zuckerberg-tiene-un-plan-el-
porque-de-las-adquisiciones-millonarias-de-whatsapp-e-instagramvv  
68 Dlega Online (01/03/2017). ¿Qué tipo de público interactúa en las Redes Sociales más 
populares?. Dlega Online. Marketing online. https://dlegaonline.es/tipo-de-publico-en-las-redes-
sociales/  

https://hootsuite-online-revenue.s3.amazonaws.com/Digital_in_2018_Local_country_report/DIGITAL_IN_2018_006_SPAIN_v1.01.pdf
https://hootsuite-online-revenue.s3.amazonaws.com/Digital_in_2018_Local_country_report/DIGITAL_IN_2018_006_SPAIN_v1.01.pdf
https://www.xataka.com/servicios/facebook-se-estanca-pero-zuckerberg-tiene-un-plan-el-porque-de-las-adquisiciones-millonarias-de-whatsapp-e-instagramvv
https://www.xataka.com/servicios/facebook-se-estanca-pero-zuckerberg-tiene-un-plan-el-porque-de-las-adquisiciones-millonarias-de-whatsapp-e-instagramvv
https://dlegaonline.es/tipo-de-publico-en-las-redes-sociales/
https://dlegaonline.es/tipo-de-publico-en-las-redes-sociales/
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- Pinterest: Aquesta xarxa social és, de les principals, la menys emprada amb 2 

milions d’usuaris i serveix per compartir idees i consells sobre diverses 

temàtiques. Tot i així compta amb pocs usuaris a Espanya i la comunicació 

entre usuaris és limitada. A més, segons dades de l’Ajuntament de Barcelona 

el seu públic és essencialment femení –entorn el 80% l’any 201669-.  

 

5.2.1. LOPA (Leverage Other People’s Audience) 

El LOPA (Leverage Other People’s Audience) és una tècnica de promoció que intenta  

aprofitar l’audiència del que disposa una persona rellevant o famosa per donar-se a 

conèixer. Es tracta dels ja citats en el punt anterior (vegeu 5.1.2.6, Instagram) quan es 

parla d’influencers.  

També són usuals en aquest tipus de comunicacions els bloggers. Aquestes tècniques 

tot i que també es poden fer pagant la col·laboració no sempre es dóna de 

remunerada, també es pot regalar un producte o servei a la persona rellevant i esperar 

que aquesta doni la seva opinió a través d’Instagram o del seu blog. A més, en el 

sector de viatges i oci, és cada cop més important la promoció de les start ups a través 

dels personatges públics denominats influencers. 

 

5.3 Concursos 

Els concursos són un tipus d’incentius tradicionals que adaptats al nou medi digital fan 

que pugui arribar a més gent. No s’han de basar solament en béns i serveis, sinó que 

també ho han de fer en experiències per dotar-los de valor extra pel visitant o pel 

consumidor. El premis que haurien de ser al menys tres per atraure a l’usuari a 

participar han de ser, per tant, significatius pel seu target. No es tracta de sortejar 

premis indiscriminadament, sinó d’obtenir una agenda àmplia de potencials 

consumidors i es pot incentivar encara més si l’usuari invita a altres contactes a canvi 

de més possibilitats d’obtenir els premis.  

 

5.4 - Publicacions en els mitjans de comunicació així com rodes de premsa i / o 

notes de premsa  

Les publicacions en els mitjans de comunicació no difereix amb les altres tipologies 

d’empreses que amb les start ups. El problema essencial que es troben aquestes és 

que resulta complicat accedir als mitjans de comunicació tradicionals o més populars 

perquè no tenen suficient incidència o nivell de capital per aparèixer als mitjans, llevat 

d’aquells especialitzats en start ups, en format digital o algunes seccions dels diaris 

més populars, generalistes i especialitzats. Per exemple, Expansión, diari salmó de 

temàtica econòmica publica els dijous una pàgina en el suplement de Catalunya 

dedicada a start ups i notícies de la generació 2.0 anomenada “Nous Actius”. A més, el 

diari publica ocasionalment informacions de start ups que realitzen grans rondes de 

finançament.   

                                                           
69 Vegeu nota anterior.  
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Les informacions que apareixen en els mitjans de comunicació més importants del 

país són aquells fets noticiables d’interès general i rellevància, pel que una start up per 

aconseguir arribar a aquests mitjans ha d’adaptar el missatge al mitjà de comunicació 

al que es dirigeix.  

Generalment, els fets més susceptibles de convertir-se en noticiables en les start ups 

són: 1. Sortir al mercat amb una proposta de valor o aconseguint determinades 

mètriques en les fases de creixement, 2. La incorporació a l’equip humà d’un inversor 

de prestigi, 3. L’expansió o internacionalització de la start up70. Uns altres fets 

noticiables en les start ups és el mencionat en el paràgraf anterior amb el tancament 

de grans rondes de finançament i les fires on, en congregar a moltes start ups 

innovadores, donen major rellevància de la notícia.  

 

5.4.1 Convocatòries i rodes de premsa 

Les convocatòries són invitacions a actes informatius que organitza la entitat a data 

concreta amb el nom i càrrec de la persona interventora. S’ha d’enviar amb temps als 

mitjans perquè es pugui introduir en l’agenda dels mitjans. A més, sovint fer una 

convocatòria  no t’assegura ni l’assistència dels mitjans ni l’èxit.  

Les rodes de premsa tenen una preparació complexa, pel que s’han de organitzar amb 

antelació, tenir la confirmació dels mitjans, planificar la posada en escena –hi haurà 

preguntes, qui parlarà-, elaboració de discursos, preparació de materials i presentació 

del portaveu. És imprescindible el feedback amb els mitjans i sols convocar en casos 

en els que hi hagi informació nova i interessant, en casos de crisis, en temes delicats o 

quan hi ha moltes peticions d’entrevistes amb els responsables. 

En ambdós casos és complicat que els mitjans s’interessin per una start up en la seva 

fase inicial, és per això que cal estar atents a l’actualitat, ja que els esdeveniments que 

es succeeixin donaran, abans o després, l’oportunitat de parlar sobre la start up però 

amb compte de no caure en oportunismes o temes molt polèmics que podrien causar 

una atenció negativa71. 

 

5.4.2 Comunicats, notes de premsa72 

Un comunicat o nota de premsa és el format habitual per emetre les informacions de la 

organització de manera regular cap als mitjans de comunicació, ja sigui per correu 

electrònic o per fax i que, si es vol assegurar que els mitjans la llegeixen cal 

acompanyar d’una trucada si es tracta d’una informació rellevant, però sense insistir 

constantment cada cop que s’envia una nota de premsa.  

                                                           
70 Conector Startup Accelerator (ND) ¿Cómo llegar a los medios de comunicación siendo una 

startup? Charla de Neus Jané, responsable de comunicación en Conector y Nuclio Venture 
Builder en Conector Galicia. ABANCA innova by Conector Galicia. 
http://www.conector.com/como-llegar-a-los-medios-de-comunicacion-siendo-una-startup/  
71 BBVA Communications (15/03/2017). Cómo tu ‘startup’ puede llamar la atención de la 
prensa. Diez trucos de Mike Butcher, de TechCrunch para captar su atención 
https://www.bbva.com/es/startup-puede-llamar-atencion-prensa/  
72 Recoder, Mª José; Silva, José Manuel (curs 2016-2017) Comunicats – Notes de premsa. 
Material docent, Gabinets de Premsa i Comunicació.  

http://www.conector.com/como-llegar-a-los-medios-de-comunicacion-siendo-una-startup/
https://www.bbva.com/es/startup-puede-llamar-atencion-prensa/
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En quant a format, el comunicat no sol excedir el foli i mig, el tipus de redacció és 

similar al d’una notícia amb titular vistós, avanttítol i subtítol o lead i estructura de 

piràmide invertida, però amb el nom de l’empresa i el logotip clarament diferenciats. A 

més, la informació pot anar acompanyada de material de suport o complementari en 

qualsevol format (fotos, àudio, vídeo).  

Un cop enviat el comunicat o la nota de premsa es fa un seguiment del ressò que ha 

tingut, és a dir, on s’ha publicat o emès, quin espai li han dedicat, la informació fa una 

valoració favorable de la organització o start up,... 

 

5.5 - Fullets informatius i dossiers informatius 

Els fullets informatius com els díptics/tríptics i altres fulls són poc aconsellables en les 

start ups a excepció que hi sigui per alguna convenció, fira o conferència en la que es 

pugui promocionar.  

D’altre banda, els dossiers informatius són recopilacions d’informacions ben 

documentades sobre un tema amb estil periodístic però que han d’oferir context i 

facilitar el treball dels periodistes. Es tracta del dossier de la entitat i de les seves 

activitats, no de mera publicitat. Quan hi ha una roda de premsa es lliura el dossier i 

també es pot fer en les fires i convencions, pel que es tracta d’informacions que 

s’entreguen a aquells stakeholders que necessiten un coneixement més profund sobre 

l’entitat. Els més comuns són:  

Dossier de l’organització: Carta de 

presentació de l’organització. S’ha de 

lliurar cada cop que el gabinet es 

relaciona amb un nou mitjà o periodista. 

S’ha d’actualitzar. Conté: 

Dossier d’una activitat o presentació: 

Carta de presentació de l’organització. 

S’ha de lliurar cada cop que el gabinet es 

relaciona amb un nou mitjà o periodista. 

S’ha d’actualitzar. Conté: 

Portada amb logotip i títol Portada amb logotip i títol del contingut 

Sumari o índex 
Sumari o índex 

Dades històriques de l’entitat Nota de premsa amb el resum de la 

informació 

Organigrama de l’equip directiu (amb 

fotografies) 

Dades ampliades sobre el fet 

 

Els resultats o les dades més importants 

del darrer any 

Material de suport (gràfiques, plànols, 

esquemes...) 

Material gràfic, audiovisual... Antecedents del tema i estratègies de futur 

Projectes de futur Informació bàsica de l’entitat 

 Material de suport adequat als mitjans que 

publiquin 

Taula 3. Elaboració pròpia amb informació extreta de Recoder, Mª José; Silva, José Manuel 

(curs 2016-2017) Els dossiers informatius. Material docent, Gabinets de Premsa i Comunicació. 
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5.6 - Memòries de RSC  

En l’actualitat els consumidors finals tenen en compte aspectes socials de les 

organitzacions i start ups i la seva aportació més enllà d’un mer producte. La 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC o RSE) és inherent a la empresa i es tracta 

d’integrar el respecte per les persones, els valors ètics, la comunitat i el medi ambient 

en la gestió de l’empresa, és a dir, la integració voluntària per part de l’empresa de les 

preocupacions socials, humanes i ambientals en les seves operacions empresarials i 

interrelacions73.  

Fernando Prado, soci i director general del Reputation Institute considera que “si fas 

RSC i ets capaç de comunicar-ho creix l’admiració, el respecte i la confiança en 

l’empresa, pujant de forma directa la recomanació a tercers i la intenció de compra, 

així com la il·lusió per treballar en aquella empresa”74. Per tant, cal diferenciar la RSC 

de les accions de màrqueting social, que per vendre productes utilitzen una excusa 

social, tot i que aquestes serien una subgrup de les RSC. 

“La popularització d’Internet, obre una finestra a la transparència de les empreses, 

despullant-les davant de la opinió pública, i el que les obliga a incrementar el seu nivell 

de responsabilitat, ja no solament en l’àrea d’acció social sinó en la seva relació amb 

tots els stakeholders”75 puntualitza Rafael Moreno Prieto, director de Cumbria FSC.  

El que cal plantejar és perquè és una opció per les start ups implementar aquest tipus 

de valors i la resposta és clara, les grans multinacionals estan dotades de poder però 

en la majoria de casos no de la confiança dels seus consumidors. Si a això se li suma 

l’augment de la sensibilitat social de la ciutadania cap el comportament de les 

empreses –apoderament del consumidor-, es tracta d’aportar un valor diferencial que 

afegeix valor al producte i que farà que el públic objectiu acabi triant aquella entitat que 

consideri més ètica.  

N’és un exemple l’ús d’energies renovables i el reciclatge que es pot arribar a traduir 

en l’empresa en una reducció de costos i augment de la eficiència però que, a nivell 

competitiu, al estar més compromesos socialment que la competència fa que aquesta 

empresa i els seus productes o serveis comptin amb un reconeixement especial per 

part dels consumidors, creant un valor diferencial en la percepció dels mateixos 

respecte de la competència de l’empresa. A més, es podrà traduir en un augment de 

vendes, fidelitat, marges de beneficis o inclús en els preus76. 

Per realitzar l’anterior i comunicar-ho de manera efectiva s’utilitzen informes o 

documents que poden ser per temàtica o anuals en els que la organització informa 

dels seus compromisos i activitats en matèria de RSC.  

                                                           
73 Velasco, J.R; Mingarro, L.M (2006). Función de la Responsabilidad Social Corporativa y su 
Aplicación Ambiental. Madrid: Librería-Editorial Dykinson 
74 ControlPublicidad (2010). Respeto + Confianza = Reputación. Opinión de Fernando Prado 
http://controlpublicidad.com/respetoconfianzareputacion/  
75Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (2015) El Gobierno Corporativo en 
Iberoamérica. CYAN, Proyectos Editoriales. Moreno Prieto, Rafael. Capítulo 13. Los 
Stakeholders y la Responsabilidad Social Corporativa http://www.iimv.org/iimv-wp-1-
0/resources/uploads/2015/04/gobierno-corporativo_web.pdf   
76 Fernández, R. (2006). Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. Madrid: 
Thomson Editores Spain. 

http://controlpublicidad.com/respetoconfianzareputacion/
http://www.iimv.org/iimv-wp-1-0/resources/uploads/2015/04/gobierno-corporativo_web.pdf
http://www.iimv.org/iimv-wp-1-0/resources/uploads/2015/04/gobierno-corporativo_web.pdf
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5.7 – Màrqueting de guerrilla 

El terme el va encunyar Jay Conrad Levison l’any 198477 en el seu llibre Guerrilla 

Màrqueting: Secrets for Making Big Profits from Your Small Business on es fa 

referència a com les petites i mitjanes empreses poden sortir endavant a través de 

formes noves de concebre la publicitat, és a dir, a través de mètodes no 

convencionals.  

El màrqueting de guerrilla és una tècnica de màrqueting que es caracteritza per 

utilitzar formes poc convencionals o inusuals per assolir els màxims beneficis amb els 

menors recursos possibles. Es poden realitzar al carrer o llocs públics, esdeveniments, 

llocs quotidians o a través de la xarxa. Cerquen convertir-se en tendència, ser 

cridaners i aconseguir que es parli d’ells, buscar produir sensacions i un efecte viral78. 

Carlos Bravo (Bravo, Carlos: 2013), doctor en ciències empresarials –citat en el punt 

5.1–, distingeix quatre camps d’acció en el màrqueting de guerrilla (tot i que amb el 

naixement d’Internet s’estén al món online)79:  

1. Carres o llocs públics (street màrqueting): llocs molt concorreguts per 

sorprendre amb accions inesperades, ja sigui amb muntatges cridaners amb el 

logotip de la marca o acompanyat per persones de l’empresa. El que es pretén és 

crear en l’espectador una reacció emocional, que és una de les més complicades 

d’aconseguir en un consumidor. 

2. Esdeveniments: accions per cridar la atenció en esdeveniments amb gran 

expectació entre els mitjans a nivell mundial o especialitzats. Per exemple, és 

usual que les begudes energètiques participin en esdeveniments esportius amb 

grans stands en el que es realitzen shows o es regalen begudes –tot i que en el 

cas de les begudes energètiques també solen patrocinar aquest tipus 

d’esdeveniments, amb el màrqueting de guerrilla purament dit, aquesta part no es 

dóna-. 

3. Productes quotidians (ambient màrqueting): és un tipus de màrqueting en el 

que es pretén implicar al consumidor en l’experiència amb el producte, servei o 

marca emprant l’entorn del espai urbà per difondre el seu missatge. Una de les 

maneres més cridaneres és emprar les bosses de compra per donar un toc de 

màrqueting de guerrilla amb imatges que destaquin i “jocs visuals” acompanyats 

del logotip de l’empresa, però també es poden trobar en altres elements com 

semàfors, sostres, escales, etcètera. A més, aquestes intervencions creatives és 

molt possible que acabin sent fotografiades i pujades a Internet, on aconsegueixen 

que acabi sent viral.  

4. Internet: dóna la possibilitat a les PIMES de competir en nínxols definits amb 

empreses de major mida. Amb un cost mínim es poden realitzar estudis de mercat 

per esbrinar què és exactament el que necessita o cerca l’usuari abans d’invertir 

                                                           
77 Levinson, Jay Conrad (1984). Guerrilla Màrqueting: Secrets for Making Big Profits from Your 
Small Business. Boston).  
78  Rossano, Eusebio (2018). Classe magistral de l’assignatura d’ADE, Màrqueting I. UAB 
79 i 81 Bravo, Carlos (2013). Màrqueting de guerrilla para emprendedores valientes. Atrévete con 
nuevas “armas” a vender más y mejor. La esfera de los libros.  
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diners en desenvolupar un producte o servei que no s’adapti a aquestes 

necessitats.  

4.1. Advergaming: la publicitat de la marca es pot vincular a través del 

emplaçament del producte, és a dir, en incorporar les marques dins dels 

elements del videojoc –també es pot trobar en elements d’altres llocs com 

pel·lícules, vídeos musicals, telenotícies o altres- (product placement) o bé fer-

ho a través d’avergames, jocs creats en plataformes web amb contingut 

publicitari80. Tot i així, la seva inversió fa que en una start up de nova creació 

no sigui un recurs que es pugui utilitzar en la major part dels casos. 

En la part online, les col·laboracions amb blogs i instagrammers mencionats en els 

punts anteriors (punts 5.1.2.1 i 5.2) també podrien ser inclosos dins del màrqueting de 

guerrilla. 

Existeixen altres tipus de màrqueting de guerrilla com el brand community, que es 

basa en la relació entre marca i consumidor en la que es podria dir que el segon 

estima el primer com en el cas d’Apple, però no és un tipus de màrqueting que es vegi 

en el període de llançament i creixement inicial en les start ups.  

A més Bravo senyala que és un mite que el màrqueting de guerrilla sigui de baix cost, 

perquè tot i que va néixer amb la idea de requerir de pocs recursos, en la gran majoria 

d’accions offline es necessiten inversions de les que no disposa la PIME mitja81. Tot i 

així el seu origen i la idea essencial es basa en la creativitat, pel que qualsevol tipus 

d’empresa o start up si empra bé els seus recursos econòmics i humans pot realitzar 

un màrqueting de guerrilla eficient que porti a la viralitat i aconsegueixi donar major 

visualització a la marca.  

L’objectiu final del màrqueting de guerrilla és el mateix que el de qualsevol altre tipus 

de màrqueting i el que pretén és ser viral per aconseguir una major visualització i 

posicionament.  

 

  

                                                           
80 Martí, José; Muñoz, Pablo (2008). Engagement màrqueting. Una nueva publicidad para un 

màrqueting de compromiso. Pearson Alhambra. Madrid.  
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6. Objecte d’estudi i metodologia de la recerca  

L’objecte d’estudi en el qual es centra la recerca són els factors, agents o tècniques a 

través dels quals les start ups dels sectors de viatges i oci a Barcelona desenvolupen 

les seves estratègies de promoció i comunicació des de la seva fase inicial fins a l’abril 

de 2018.  

6.1 Hipòtesis i objectius.  

Objectius: 

- Cercar els mètodes o eines de promoció més eficients en les start ups del 

sector de viatges i oci establertes a Barcelona per aconseguir créixer durant les 

primeres etapes de vida. Plantejar les tendències actuals del sector, és a dir, 

com aconsegueixen generar interès suficient per captar l’atenció degut a que 

en les start ups no acostumen a tenir referents ni consumidors amb hàbits atès 

el seu caràcter innovador o disruptiu. 

o Veure si les xarxes socials i els sitemes de promoció són iguals per 

aquelles start ups B2B i  B2C.  

o Analitzar l’evolució de les tècniques emprades, és a dir, si les tècniques 

en les start ups  madures del sector de viatges i oci a Barcelona  són les 

mateixes que les inicials.  

o Observar la participació en fires de les start ups per esbrinar si es tracta 

d’una eina útil en la seva promoció.  

o Valorar la importància de les tècniques de growth hacking en la 

promoció de les start ups.  

Hipòtesis:  

- Les start ups del sector de viatges i oci, han de prioritzar la promoció destinant 

esforços i recursos a aquesta part, especialment en la fase de llançament i han 

de fer-ho de la manera més eficient possible.  

o Les start ups B2B i les B2C es promocionen de forma diferent atès que 

tenen públics i, per tant, necessitats diferents.   

o Les tècniques que utilitza inicialment una start up divergeixen de les que 

utilitza en les fases més avançades.  

o Les fires permeten donar-se a conéixer de manera directa al públic 

objectiu i és una oportunitat de captar l’atenció dels mitjans de 

comunicació. 

o El growth hacking és una de les eines essencials en la promoció de les 

start ups de viatges i oci a Barcelona.  

 

Tipologia d’investigació82: 

- Context: 

o Recerca de camp:es realitza en una situació natural per aproximar-se a 

les tendències existents en les start ups mencionades anteriorment.  

                                                           
82 Zaragoza, J. Ma (2004). La Recerca. Tipus, tècniques i instruments. Recuperat 13/05/2018. 
http://www.josepmazaragoza.net  

http://www.josepmazaragoza.net/
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- Segons objectiu final: Bàsica, atès que es tracta d’un projecte d’àmbit teòric i 

no de la creació del sistema comunicatiu d’una start up. 

- Abast temporal: la investigació realitzada vol mostrar les tendències que hi ha 

actualment en les start ups del sector de viatges i oci de Barcelona, però no 

analitza la seva evolució en el temps, pel que es refereix a un moment 

específic.  

- Dimensió temporal: descriptiva, ja que estudia l’actualitat, es pretén descriure 

la situació actual de les start ups de viatges i oci de Barcelona.  

- Segons el plantejament general:  

o Descriptiva: ja que aquesta investigació pretén descriure les tècniques i 

estratègies emprades per promoure les start ups de viatges i oci de 

Barcelona. 

o Relacions entre variables: comprovar si la inversió en promoció i 

comunicació influeix en l’evolució o èxit de les start ups del sector.  

- Naturalesa:  

o Mixta: en aquesta cerca s’utilitza tant el mètode quantitatiu a través de 

les enquestes realitzades a les start ups del sector com qualitatiu, ja 

que incorpora entrevistes al fundador d’una start up del sector de 

viatges i oci a Barcelona, al mànager d’una start up del sector i a un 

periodista especialista en start ups. Atenent l’anterior estaria inclosa 

dintre del paradigma sociocrític.  

Per això cal investigar sobre les pràctiques professionals actuals i veure la rellevància 

que se li dóna a la promoció en la creació i evolució d’una start up.  

 

6.2 Metodologia i variables 

Enquestes realitzades a diferents start ups i de les posteriors entrevistes realitzades a 

experts en el tema.  

Enquestes: es combinen preguntes tancades i d’altres obertes atenent a la natura de 

la investigació, ja que oferir totes les respostes tancades seria limitar les possibles 

formes que empren les start ups per promocionar-se i, és precisament el caràcter 

innovador i disruptiu de les start ups el un dels seus punts essencials. No obstant això, 

cal obtenir també algunes respostes més tancades per poder realitzar una anàlisi de 

les variables, és a dir, per poder comparar les respostes. 

 A més, es combinen preguntes tancades: 

- Politòmiques: Amb més de tres respostes com la presència en les xarxes 

socials o els centres d’investigació en els que s’han impulsat les start ups del 

sector de viatges i oci de Barcelona;   

- Escalars: en les que es puntuen els canals i les tècniques de comunicació de 

les start ups.    

- Ordinals: en la que s’estableix una ordenació com en el percentatge del 

pressupost que dediquen els start ups a la seva promoció.  

- Motius d’inclusió de les start ups participants:  

o Proximitat geogràfica: les start ups seleccionades estan ubicades a la 

província de Barcelona.  
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o Les start ups han de tenir menys de deu anys de vida.  

o Sector: el treball va destinat al sector de viatges i oci i es consideraran 

tant aquelles empreses amb un model de negoci B2B com B2C.  

o Start ups en diferents punts de desenvolupament: des de start ups que 

acaben de llançar la seva aplicació al mercat com aquelles que ja han 

assolit vries rondes de finançament i procuren obrir-se i créixer en el 

mercat o en nous mercats. 

- Motius exclusió: à 

o Les start ups que no compleixin l’anterior. 

o Aquelles start ups que apareguin en els principals cercadors de start 

ups com:  Startupxplore, Crunchbase, Gust.com, F6s.com, etc. però 

que no estiguin actives, és a dir, aquelles start ups que compleixin els 

criteris d’inclusió però actualment estiguin inactives, entenent per 

inactives:  

 Tota start up que hagi tingut però ja no disposi del seu domini 

web  

 Tota start up que no s’hagi actualitzat, com a mínim, des 

d’abans de finalitzar l’any 2016 alguna o varies de les seves 

xarxes socials.  

Mostra: finalment la mostra d’aquest projecte ha considerat 95 start ups com a vàlides 

per ser incloses (veure annex 5), de les quals, 24 han respost al qüestionari que es 

troba en el següent punt de la cerca i que són les següents: 

1. Busup Technologies S.L 

2. Trenes.com 

3. Roomonitor 

4. Caravelo 

5. CorreYvuela 

6. Curiooso 

7. Nattule 

8. Stayforlong 

9. Citygrum 

10. Flyshionista 

11. Immfly 

12. SocialCar 

13. Exoticca 

14. Airning 

15. Barcelona eat local foods tours 

16. Check-Eat, S.L.  

17. Guidd 

18. Smart Golf Barcelona 

19. Mondo 

20. Plan B Travel&Events S.L.  

21. Waynabox 

22. AhoraVuelvoMamá 

23. ByHours 

24. Kangapp 
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(Veure detall de l’enquesta a l’annex 4).  

Entrevistes: la finalitat de les entrevistes realitzades en aquesta recerca és obtenir 

informació i aspectes subjectius de les persones amb preguntes obertes i directivitat 

dirigida, doncs hi ha una sèrie de qüestions que s’han de travessar durant l’entrevista. 

Respecte al nombre de participants les entrevistes són individuals.  

Mostra: els perfils entrevistats són informants claus o opinàtic perquè es tracta de 

persones escollides per les tasques o perfil professional que desenvolupen.  

o Joan Sagalés, Mànager d’una start up del sector de viatges i oci 

o Juan Puig, emprenedor d’una start up del sector de viatges i oci 

o Eric Galián, Periodista especialitzat en start ups 

També s’han considerat les aportacions de Ramón Aragüés, emprenedor experimentat 

en diversos projectes del sector, que ha facilitat les seves opinions tot i que no en 

format d’entrevista personalitzada i que, per tant, no s’ha adjuntat als annexos però si 

s’han tingut en compte a l’hora d’analitzar tendències i extreure’n conclusions.  

(Veure detall de les entrevistes als annexos 1, 2 i 3). 

 

6.3 Qüestionari de coneixement genèric del sector i la seva comunicació 

Secció 1. Dades de l’empresa 

- Nom de l’empresa 

- Any de creació  

- Presència a les xarxes socials 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Linkedin  

o Pinterest  

o Altres 

- Quin tipus de start up és? 

o B2B 

o B2C 

o Ambdus 

Secció 2. Impuls i promoció 

- Quina tècnica d’autopromoció va ser la més eficient en la etapa inicial de 

llançament? 

- S’ha impulsat en algun centre d’innovació? 

o No  

o Barcelona Tech City  

o Distrite 22@ 

o Catalonia Trade & Investment 

o Barcelona Activa  

o Altres: Quins? 

- Ha estat present en alguna fira de Barcelona? 
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o No  

o MWC 

o 4YFN 

o Futurisme 

o B-Travel 

o Altres: Quins? 

- Ha aparegut en algun mitja de comunicació? Quin? 

Secció 3. Promoció actual 

- Avalua la eficiència dels canals propis del 0 al 10 (sent 0 els canals que no 

tenen o no gestionen) 

o Web 

o Blog 

o Aplicació 

o RSS (correu electrònic) 

o Xarxes socials 

- Avalua la eficiència de les tècniques de comunicació realitzades en l’últim any 

del 0 al 10 (sent 0 les tècniques que no realitzen) 

o Diari (paper) 

o Portal web de tercers 

o Portal web de notícies  

o Xarxes socials pròpies  

o Instagramers/bloggers 

o SEO 

o ASO 

o Publicitat exterior 

o Papereria corporativa (follets, pancartes publicitàries, targetes, 

tanques,...) 

o Màrqueting de guerrilla 

o Activitats de RSC o accions socials 

o Altres 

- En cas de que la resposta anterior sigui alguna de les últimes respostes, en 

que consistia o en que consisteix? 

- Quines tècniques de growth hacking (SEO, ASO,...) ha desenvolupat? 

Secció 4. Previsió 

- Té prevista alguna campanya de promoció? Com pretén promocionar-se? 

Secció 5. Promoció a nivell empresarial 

- Com influeix la promoció del seu servei als seus resultats? 

- Quin percentatge del pressupost es destina a la autopromoció? 

- Quina és la seva facturació a tancament de 2017? (aquesta informació no 

apareixerà en el treball, s’utilitzarà per fer la mitja global d’aplicacions del sector 

en funció del seu any de creació) Entenent que tot i així es pot preferir no 

contestar, respongui amb ND.  
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6.4 Plantejament de les entrevistes 

Emprenedor/a del sector start up que acabi de començar: Juan Prim (CEO i CMO 

correYvuela, 2016).   

El seu perfil a Linkedin mostra que ja va fer la seva entrada en el món de les start ups 

en el seu projecte Balandras, lloc de reunió entre business angels, incubadores i start 

ups. No obstant, el seu salt al sector dels viatges és dóna a finals de 2015-inicis de 

2016 amb la creació de Correyvuela, el primer chatbot amb intel·ligència artificial i 

programació neurolingüística del món que realitza transaccions i que ven de forma 

100% automatitzada a través de diferents canals i idiomes.  

1. Anteriorment es trobava a Berlín i abans a Regne Unit, però no es fins a finals 

de 2015 principis de 2016 que retorna a Barcelona, perquè decideix iniciar el 

seu nou projecte a aquesta ciutat? I perquè en el sector de viatges? 

2. L’essència d’aquesta start up és definir-se amb el seu propi model de negoci 

per esdevenir una empresa o fer un èxit a mans d’altres empreses 

consolidades com poden ser alguns cercadors d’ofertes amb un major públic? 

3. Ha estat en contacte amb algun centre d’innovació com Barcelona Activa o 

Barcelona Tech City per desenvolupar el seu projecte? 

4. La seva start up es basa en un chatbot, amb intel·ligència artificial i 

programació neurolingüística, que no en una aplicació, com han acceptat els 

usuaris aquest nou canal de comunicació? Per quines vies han comprat més? 

Quin és el perfil d’usuari? 

5. Al tractar-se d’una tecnologia totalment disruptiva, com ha promocionat els 

usos del chatbot? Quines avantatges ofereix respecte altres vies de 

comunicació com les aplicacions? 

6. Quines tècniques de comunicació com el SEO, publicitat exterior, bloggers, 

màrqueting de guerrilla, accions RSC, etc van utilitzar més i quines són les que 

van reportar millors resultats? 

7. S’ha presentat en alguna fira com el Mobile? 

8. Actualment amb quants usuaris compten? Com han aconseguit aquest volum 

d’usuaris? 

9. En una entrevista al diari Expansión exposava que per 2023 somiava amb 

arribar a 378 milions d’usuaris, com pretén promocionar el seu bot? 

10. Creu que la promoció és un pilar fonamental a l’hora d’iniciar una start up en 

qualsevol start up?,  Especialment en el sector viatges? No ho creu així? 

Perquè? 

11. Quin percentatge del pressupost destina a la promoció de les CorreyVuela? En 

la ronda d’inversió que tenen prevista d’aproximadament 2M€, quin percentatge 

anirà destinat a la promoció a més de la internacionalització del projecte?  

12. Quina ruta d’acció seguiran per donar-se a conèixer internacionalment? 

13. La inversió en promoció que ha realitzat fins ara ha donat els resultats que 

esperava? És a dir, ha obtingut els rendiments que esperava de la seva 

promoció? 

 

“El sector del turisme sempre ha estat un dels pioners en la innovació tecnològica. 

Un sector que sempre està a la avanguarda de les novetats tecnològiques i prova 
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d’això és que va ser un dels primers en introduir-se en el model eCommerce” Juan 

Prim en una entrevista per a planetaChatbot.com83.  

 

Emprenedor especialista en el sector de viatges: Stayforlong, Joan Sagalés, 

manager.  

Stayforlong és un portal web de reserves d'hotels, especialitzat en estades de tres nits 

i més en hotels de tot Espanya. Com més temps es quedi, menys pagarà i Joan 

Saglés, mànager de l’empresa, porta temps treballant en el turisme, com a tour guide, 

a atenció de clients a la mítica Casa Batlló, assistent turístic i amb formació a la CETT 

de la UB en turisme en direcció turística, gestió de turisme i serveis de viatges.  

1. En l’etapa de llançament, com es va aconseguir impulsar el  projecte 

Stayforlong? 

2. L’essència d’aquesta start up és definir-se amb el seu propi model de 

negoci per esdevenir una empresa o fer un èxit a mans d’altres empreses 

consolidades com poden ser alguns cercadors d’ofertes amb un major 

públic? 

3. Perquè van decidir utilitzar el centre d’innovació de Barcelona Activa per 

desenvolupar el seu projecte? Els hi ha estat útil? 

4. Perquè es decideixen especialitzar en estades de tres nits o més? 

5. La idea és que quantes més nits passi l’usuari, menys pagarà, és això el 

que els diferència de la competència? 

6. Actualment amb quants usuaris compten? Com han aconseguit aquest 

volum d’usuaris? 

7. En què consisteixen les campanyes que realitzen amb tour operadors i en 

metabuscadors? 

8. Presentar-se al 4YFN els va servir a nivell de promoció? 

9. Quines tècniques de promoció fan servir ara que no empressin en l’etapa 

més inicial de la start up? 

10. Creu que la promoció és un pilar fonamental a l’hora d’iniciar una start up 

en qualsevol start up?,  Especialment en el sector viatges? O per contra, no 

ho creu així? Perquè? 

11. El percentatge que destinen a la promoció llevat dels metabuscadors és 

0%, tenen previst augmentar aquest percentatge? 

12. Quines perspectives de futur tenen a nivell de promoció? 

 

Periodista de nous actius i start ups: Eric Galián.  

Eric Galián és un periodista del diari Expansión especialitzat en nous actius i start ups 

que ha cobert per aquest mitja diverses conferències, jornades i fires amb el renom del 

MWC amb el 4YFN. A més compta amb formació econòmica a la universitat Ramón 

Llull y un curs sobre SEO i SEM realitzat a l’Institut Internacional de Marketing. 

                                                           
83 Planeta Chatbot. Los chatbots son un amigo más en la agenda de contactos. (21/08/2017). 
Entrevista a Juan Prim, CEO de correYvuela. https://planetachatbot.com/entrevista-juan-prim-
ceo-correyvuela-6180fe893f1e  

https://planetachatbot.com/entrevista-juan-prim-ceo-correyvuela-6180fe893f1e
https://planetachatbot.com/entrevista-juan-prim-ceo-correyvuela-6180fe893f1e
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1. Quin paper juguen el desenvolupament SEO, SEM o ASO en la promoció 

d’aquestes start ups? 

2. Quines consideres que són les diferències i particularitats en la comunicació de 

les start ups en comparació amb la d’altres tipus d’empreses? 

3. Quins elements consideraria claus a l’hora de comunicar en les start ups? 

4. Quines són les principals dificultats amb les que es troben a nivell de 

comunicació aquest tipus d’empreses? 

5. Quant de temps triga de mitja una start up des de la seva creació fins a 

esdevenir un fet rellevant o noticiós? 

6. Quines són les  tècniques de comunicació com el SEO, publicitat exterior, 

bloggers, màrqueting de guerrilla, accions RSC, etc que més s’utilitzen i quines 

són les que reporten millors resultats? 

7. Considera que, a nivell global de premsa s’ofereix el suficient espai als diaris a 

aquest tipus de projectes?  

8. Quins són els que considera els millors portals en aquest àmbit? 

9. Recentment, TravelPerk ha rebut una de les major rondes de finançament del 

any a Barcelona amb 17 milions d’euros de quatre fons internacionals, però en 

el sector de viatges i oci, de quant acostumen a ser aproximadament les 

rondes? 

10. En quina proporció les start ups passen a ser empreses, són absorbides o 

“moren”? 

11. Consideraria que les start ups d’aquest sector té alguna especificitat o que es 

comporta com la resta de sectors? 

12. Si parlés amb algú que estigués iniciant un nou projecte en aquest àmbit que li 

recomanaria? 

13. És popular en start ups utilitzar tècniques de màrqueting de guerrilla? Se li acut 

algun cas en el sector de viatges i oci? 

14. Creu que les fires són un bon mitjà per guanyar consumidors en les start ups 

del sector de viatges, que està més enfocat al ressò mediàtic o que és una 

combinació d’ambdós agents? 
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7. Anàlisis de les tendències 

La mostra de la cerca, inicialment comprenia una tamany de 95 start ups. Aplicant els 

criteris estadístics i els estàndards industrials, el nivell de confiança dels resultats al 

95% donarien un marge d’error o biaix del 5% i, per tant, els resultats de la mostra 

haurien d’incloure una suma de 77 respostes. No obstant l’anterior, en la cerca 

realitzada el nombre de respostes és força inferiora amb 24 respostes, pel que en 

comptes de suposar una mostra representativa s’indiquen les tendències actuals del 

sector de viatges i oci en les start ups de Barcelona.    

Nom empresa Any creació Tipus de start up  

Busup Technologies S.L. 2016 B2B i B2C  

Trenes.com 2013 B2B  

Roomonitor 2016 B2B  

Caravelo  2010 B2B  

correYvuela 2016 B2B i B2C  

Curiooso 2017 B2C  

Nattule 2016 B2B i B2C  

Stayforlong 2015 B2B i B2C  

Citygrum 2016 B2B i B2C  

Flyshionista 2016 B2B  

Immfly 2013 B2C  

SocialCar  2011 B2B i B2C  

EXOTICCA 2013 B2B i B2C  

Airning 2016 B2B i B2C  

barcelona eat local food tours 2016 B2C  

Check-Eat, S.L. 2014 B2B  

Guidd 2016 B2B  

Smart Golf Barcelona 2017 B2B i B2C  

Mondo 2016 B2B i B2C  

Plan B Travel&Events S.L. 2012 B2B i B2C  

Waynabox 2015 B2C  

AhoraVuelvoMama 2016 B2C  

ByHours 2012 B2C  

Kangapp 2013 B2B i B2C  

Mitja aritmètica 2014,625   

Taula 4. Llistat de start ups de les tendències. Elaboració pròpia.  

Tal com s’exposa en la taula anterior, les start ups que configuren les nostres 

tendències en el sector de viatges i oci a Barcelona van ser creades de mitja passat el 

mig any de 2014. La mitjana aritmètica permet conèixer el valor central al voltant del 

qual oscil·len les observacions de les variables, en aquest cas el temps de vida de les 

start ups, constituint el centre de gravetat de la distribució a través d’un senzill càlcul 

en el que si es tenen n observacions d’una variable {x1,x2,..xn}, la mitja aritmètica o �̅� 

és:  
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En la cerca actual el número d’observacions n correspondria a les 24 start ups que han 

respòs a l’enquesta sencera i el 2014,625 a l’edat mitja de les mateixes, tot i que la 

més “vella” sigui Caravelo, creada l’any 2010 i les més recents Curiooso i Smart Golf 

Barcelona, creades al 2017. Per tant, en la seva majoria, les start ups del sector són 

de creació molt recent amb menys de quatre anys de “vida”.  

Per això hi ha dues possibles explicacions: en primer lloc que sigui una tendència en 

alça i que Barcelona estigui creixent potencialment en aquest sector o bé, que les start 

ups que s’han creat amb anterioritat generalment no arriben a establir el seu model de 

negoci o fer l’èxit i acaben desapareixent. 

En quant a la variable tipus d’empresa s’aprecia que la majoria d’aquestes start ups 

tenen una orientació tant B2B com B2C. La seva distribució és, per tant, la següent:  

 

Gràfic 5. Tipologia de start ups de viatge i oci a Barcelona (segons públic). Elaboració pròpia 

Amb això podem dir que segons les tendències obtingudes, les start ups dirigides 

exclusivament a un consumidor final (B2C) són tant habituals com les que van 

orientades a altres empres (B2B), però que les més usuals són aquelles destinades 

tant a altres empreses com a consumidors finals (B2B&B2C), en la mostra obtinguda 

concretament la meitat.  

Juan Prim, CEO de la start up de viatges CorreYVuela apunta a un possible motiu 

relacionat amb l’accessibilitat de les noves empreses a aquest sector, i és que el 

sector de viatges en el B2C és extremadament car pels competidors que hi ha i el B2B 

és un món endogàmic, és a dir, molt complicat d’accedir ja que al final hi ha quatre 

                                                           
84 Vilà, Xavier (Curs 2007-2008). Notes sobre Estadística I. Universitat Autònoma de Barcelona.  
http://pareto.uab.es/xvila/2007-2008/Estadistica_I/Probabilitat.pdf  
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famílies grans hoteleres, hi ha poques companyies aèries i són “uns bitxos de molt 

compte”.   

 

Gràfic 6. Xarxes socials que utilitzen les start ups de viatges i oci a Barcelona. Elaboració 

pròpia. 

En la gràfica anterior es pot apreciar que la majoria de les start ups, vagin dirigides tant 

a B2B com a B2C tenen presència a les xarxes socials. La més emprada és Linkedin, 

atès que es tracta d’una xarxa social professional i a les start ups els interessa estar 

presents i que no només els consumidors els coneguin sinó també altres empreses ja 

que la meitat de les start ups d’aquestes tendències són dirigides a B2B o B2B i B2C 

alhora.  

D’altra banda, la xarxa social menys emprada és Pinterest, que és la última de les més 

importants en termes de volum d’usuaris a Espanya i en la que la comunicació entre 

usuaris és limitada. Si no es permet una bona bidireccionalitat entre empresa i usuari 

la comunicació online no serà tant efectiva, pel que Pinterest es converteix també en la 

xarxa social menys interessant per les empreses ja que ofereix poques funcionalitats 

atractives pel sector de viatges i pel tipus de públic de la pròpia xarxa social.  

Tot i així dintre d’aquesta mostra de tendències també cal indicar que Trenes.com, tot i 

tenir Instagram creat encara no conté cap publicació o Caravelo, que té Facebook 

creat però que no l’utilitza ja que no té publicacions i es tracta d’una start up creada 

l’any 2010. Si s’ajusten els resultats anteriors, la gràfica anterior quedaria: 
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Gràfic 7. Xarxes socials que utilitzen les start ups de viatges i oci a Barcelona (ajustada). 

Elaboració pròpia. 

Facebook, que durant molt anys ha estat l’exemple més important de xarxa social i la 

que compta amb el major nombre d’usuaris, però que en el cas de les start ups de 

viatges queda relegat a un tercer lloc, el qual es deu a un declivi en el seu ús per part 

de molts usuaris que han migrat a altres xarxes socials, especialment els usuaris més 

joves cap a Instagram, i a que Facebook ha passat de ser un canal emprat per 

compartir la vida quotidiana a una eina per seguir la informació que més interessa o 

publicar de manera molt calculada. Joan Sagalés, manager de Staryforlong indica que 

que has de saber molt bé on posicionar-te per promocionar-te on toca. En aquest 

sentit, una start up que acaba de començar necessita feedback i interacció per 

guanyar adeptes, pel que Facebook està deixant de ser la xarxa social per excel·lència 

en aquest àmbit.  

El gruix dels viatgers més joves, els anomenats millenials, que són més proclius a 

viatjar, buscar ofertes, cercar nous llocs o maneres de viatjar han migrat cap a altres 

xarxes com Instagram i, fins i tot alguns ho fan a través del Whatsapp com en el cas 

de CorreYVuela.  

Així doncs, Instagram és la segona xarxa social més utilitzada en el sector de viatges i 

oci de les start ups de Barcelona, el qual es deu, en gran mesura per les seves 

característiques –es una plataforma molt visual on el text passa a ser secundari–, però 

alhora la inserció d’enllaços es limita a la biografia del perfil de l’usuari, la qual cosa es 

compensa perquè els viatges i l’oci compten amb imatges molt atractives i impactants 

que ja de per si interessen als usuaris i aconsegueixen un bon engagement per les 

marques.  

Finalment, Twitter al permet indexar enllaços breus, fotografies, vídeos, textos breus,  

afavoreix  que el públic potencial del sector de viatges i oci barceloní llegeixi o vegi les 

informacions que si fossin molt llargues no es pararien a llegir i que a més permet un 

major feedback entre els seus usuaris.  
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Tot i que les xarxes socials no són les úniques tècniques d’autopromoció a les que pot 

optar una start up, per la majoria es tracta de la manera més eficient per promocionar-

se en l’etapa inicial de llançament de la start up.  

 

Gràfic 8. Tècniques d’autopromoció més eficients segons les start ups en l’etapa inicial de 

llançament. Elaboració pròpia. 

No obstant, es pot apreciar en el gràfic anterior que és la tècnica millor considerada 

pels encarregats –ja siguin, mànagers, CEOs o altres perfils– en l’etapa més 

prematura o inicial de les start ups, i que es llancen al mercat amb pocs recursos.  

Seguint a les xarxes socials hi trobem les tècniques SEM i SEO, entre les que destaca 

l’eina de Google, el Google Adwords com a la millor tècnica d’autopromoció en l’etapa 

inicial d’una start up.  

Un mètode més clàssic però no per això dolent és el RSS i newsletter, que si s’orienta 

cap el públic adequat, pot arribar a ser molt útil, igual que la participació en 

esdeveniments, la comunicació tradicional o la publicitat online que, tot i no ser les 

metodologies més destacades en quant a eficiència –i, sobretot les dues últimes 

tampoc en quant a costos–, si ajuden a moltes empreses i a moltes start ups a fer-se 

un lloc i poden resultar útils des del moment de las creació de la start up.  

Però moltes de les start ups no es basen únicament en un mètode per a promocionar-

se o consideren que hi ha més d’una tècnica de promoció eficient per a elles. Per això  

en la gràfica següent estan puntuades (del 1 al 10) l’eficàcia de les tècniques de 

puntuació segons la opinió de les pròpies start ups que configuren les tendències 

prestentades.   
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Gràfic 9. Avaluació de l’eficàcia de les tècniques de comunicació (de 0 a 10 punts).  Elaboració 

pròpia.  

En el gràfic anterior s’observa que, tot i que la majoria de tècniques de comunicació no 

aprovarien un examen perquè tenen una puntació inferior al 5 i tant sols té una nota 

pròxima de 4,92 sobre 10 el posicionament SEO (a la web), les següents tendències 

en quant a tècniques de comunicació suggereixen que el portal de notícies web 

segueix tenint un alt valor per les start ups. Tot i l’anterior, les col·laboracions amb 

instagrames o bloggers, la papereria corporativa i el màrqueting de guerrilla estan 

guanyant força front a altres tècniques de comunicació tradicionals i com el diari en 

paper o les resvistes i la publicitat exterior. Seguint les tendències actuals també es 

pot observar que no acaben de ser eficients o convèncer les tècniques de 

posicionament ASO per les aplicacions ni les accions de Responsabilitat Social 

Corporativa com a tècniques de comunicació en les start ups.  

Entre d’altres motius es deu a que per realitzar aquest tipus d’activitats generalment 

cal realitzar una inversió que ens molts casos les start ups no podran suportar –tot i 

que algunes es poden gestionar de manera gratuita–.  
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Gràfic 10. Impuls a través d'algun centre d'innovació. Elaboració pròpia 

Hi ha un gruix important de start ups que no s’han impulsat a través de cap tipus de 

centre d’innovació –el 45,83% concretament en comptes del 42%, atès que el gràfic 

anterior inclou cert biaix per la start up Airning, que s’ha impulsat a través de 

Barcelona Activa, Barcelona Tech City i Catalonia Trade&Investment–. Tot i l’anterior, 

la majoria si que s’han impulsat a través de centres d’innovació –el 54,17%–.  

Les start ups que si s’han servit d’aquests centres ho han fet en la seva majoria a 

Barcelona Activa i de manera més residual al Barcelona Tech City i al Catalonia 

Trade&Investment. Això es deu a que aquests centres, entre d’altres possibilitats, 

ofereixen locals i equips a Barcelona per desenvolupar les fases més inicials de les 

start ups. Un exemple n’és Stayforlong, que es valen del centre d’innovació de 

Barcelona Activa, on se’ls ajuda en assessorament, i se’ls proporciona un espai de co-

working a preus assequibles que d'estar en un despatx a la ciutat no es podrien 

permetre, ja que tota empresa que comença necessita optimitzar al detalls els costos 

fixes, segons explica el seu mànager, Joan Sagalés.   

No obstant, no totes les start ups s’han impulsat a Barcelona, ja que BusUp ho ha fet a 

través del SME Instrument Phase 3 H2020, centre d’innovació de la Comissió 

Europea; Nattule ho ha fet a través del Andalucía Open Future; el Barcelona Eat Local 

Food Tours a través del Food Tour Pros a Chicago i Waynabox a través de Lanzadera 

a València.  

Un altre recurs al que opten les start ups per guanyar impuls així com per augmentar la 

seva visibilitat són les fires. Barcelona, en aquest 2018, només al recinte de la Fira de 

Barcelona acull més de 60 esdeveniments d’aquest tipus.  
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Gràfic 11. Presència de start ups a les fires de Barcelona. Elaboració pròpia. 

Els resultats mostren que la fira per excel·lència en les start ups del sector no divergeix 

de la que es podria trobar en qualsevol altre sector, i és que el 4YFN –Four Years 

From Now– un fòrum de negocis per start ups organitzada pel MWC Barcelona i la 

GSMA (assossiació d’operadors mòbils i companyies que recolzen l’estandardització, 

desplegament i promoció del sistema de telefonia mòbil GSM) que permet la trobada 

entre inversors, corporacions i institucions públiques i arrel d’on surten molts projectes 

en aquest àmbit. 

Tot i així, també n’hi ha start ups que es presenten directament al MWC –Mobile World 

Congress– de Barcelona, l’esdeveniment per excel·lència que es celebra a la capital 

catalana i que mou a milers de persones de tot el món interessades en les últimes 

tecnologies i novetats del sector de la telefonia mòbil, de la tecnologia i les 

telecomunicacions i que genera milions d’euros fruit d’aquest trobament entre 

projectes, novetats i inversors, pel que essencialment es una fira dedicada a trobar 

inversors o al B2B, tot i que també s’hi poden donar col·laboracions entre start ups 

arrel del seu contacte en aquesta fira o en la 4YFN.  

Per les característiques de la fira, el B-Travel també s’ha convertit en un lloc de 

referència com a fira pel sector de viatges i oci gràcies a la representació tant 

d’agències de viatges com hotels, creuers, establiments de turisme rural, empreses de 

transport i empreses de productes i serveis turístics que volen captar l’atenció dels 

consumidors, és a dir, generalment es dedica a un tipus de públic B2C, viatgers, que 

busquen altres maneres de viatjar o nous destins que descobrir i el B-Travel els ofereix 

varis espais en els que acotar la seva cerca en funció de les preferències dels 

consumidors.  

Altres congressos destacats però de menor importància en comparació amb els 

anteriors són el Fòrum TurisTIC, sobre l’aplicació de les TIC en el sector del Turisme 

organitzat per Eurecat, el Smart City Congress, líder internacional sobre ciutats 

intel·ligents de Barcelona però que engloba altres sectors a més del turisme o el 
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FuTurisme, impulsat per la Generalitat de Barcelona amb la intenció de donar suport 

als projectes emprenedors del sector del turisme centrada a Barcelona.   

Algunes de les start ups d’aquestes tendències a més s’han presentat a altres fires 

fora de Barcelona com en el cas de Waynabox que es va presentar a la South Summit 

a Madrid, punt de referència en el món de la innovació que reuneix cada any a les 100 

start ups més innovadores del món i que serveix per trobar oportunitat de negocis i 

posar-se en contacte amb altres start ups o possibles inversors85. També hi ha altres 

start ups de la mostra que han estat en esdeveniments internacionals d’emprendiment, 

tech i innovació com és el cas de ByHours, o el cas de BusUp, qui va estar present en 

el Websummit de Lisboa, congrés de tecnologia per emprenedors que va tancar la 

darrera edició de 2017 amb sold out d’entrades86 o el Pioneers a Viena, per a start ups 

mundials que volen accedir a iniciatives europees d’alt valor87.  

 

Gràfic 12. Start ups amb presencia a fires de Barcelona. Elaboració pròpia.  

Si els resultats es centren en les vint-i-tres strart ups que han respòs a l’enquesta de 

manera binària, és a dir, indicant únicament si han estat present o no en fires 

realitzades a Barcelona, es pot observar que, efectivament, l’aparició en fires a la 

ciutat és una de les tècniques de promoció i comunicació que utilitzen la major part de 

les start ups de viatges i oci a Barcelona. En concret el 58% respecte el 42% que no 

s’hi ha presentat i, tenint en compte el poc temps de vida de la majoria de les start ups, 

això apunta a que es tracta d’una eina que funciona de forma eficient, però no l’única 

forma de mantenir-se en el mercat.  

A més de ser una estratègia de marketing que permet la relació entre la start up i 

alguns dels seus stakeholders com proveïdors i clients, és una eina per obtenir una 

                                                           
85 South Summit (2018). Start up competition. https://es.southsummit.co/competition  
86 EFE (03/11/2017) La Web Summit recibirá a casi 60.000 personas tras agotar las entradas. 
El Periódico. https://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20171103/la-web-summit-recibira-a-
casi-60000-personas-tras-agotar-las-entradas-6401067  
87 Pioneers (2018). The Ultimate One-Stop Hub.Pioneers.  https://pioneers.io/#/  
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major visualització i una oportunitat per sortir en els mitjans de comunicació perquè la 

alguns d’aquests esdeveniments atrauen l’atenció dels periodistes i, per tant, ajuda a 

que es parli d’aquelles start ups que es consideren més atractives o interessants i es 

converteixen així en un fet notició tal com s’apunta en el punt 5.4 del marc teòric. Això, 

entre d’altres motius es deu a que generalment la premsa dóna bona acollida a temes 

disruptius i innovadors, així ho comenta Juan Puig, CEO de CorreYVuela. 

La taula següent recull tots aquells mitjans que han aparegut en les start ups de la 

mostra i es pot comprovar que el tema atrau, essencialment a premsa escrita i digital, 

possiblement degut a la major pluralitat que presenten.  
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Catalunya) 

 

El País 

(nacional) 

 Ocho Leguas 

(nacional, viatges 

d’Unidad 

Editorial) 

 Onda Cero 

(generalista 

nacional) 

 

El Punt Avui 

(autonòmic) 

 Glamour 

(tendències, 

bellesa i 

celebrities) 

 Rac 1 

(generalista 

autonòmica) 

 

The Guardian 

(UK, 

genealista) 

 Cosmopolitan 

(moda, bellesa) 

   

El Plural (diari 

digital 

generalista, 

nacional) 

     

Taula 5. Presència de les start ups en els mitjans de comunicació. Elaboració pròpia.  

Dins de la premsa escrita i digital es troben tant diaris generalistes com especialitzats, 

revistes especialitzades i portals digitals de diferents sectors –tal com es pot 

comprovar en la taula es veuen revistes especialitzades des de culinàries fins a altres 

de celebrities, màrqueting o economia–.   
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En quant a l’aparició a la ràdio i la televisió es fa de manera més residual a la televisió 

que únicament apareix a RTVE a nivell nacional i a la televisió pública autonòmica 

d’Andalusia i de Catalunya. Respecte a la ràdio es troben cadenes generalistes 

d’àmbit nacional així com autonòmiques i també hi destaquen les cadenes musicals 

amb seccions de notícies breus vinculades a les noves tecnologies, com en el cas de 

ràdio Flaixback. 

A nivell general es pot indicar que tot i que les start ups són mencionades als mitjans 

ho fan sense gran notorietat. Els resultats mostren que no existeix relació directa entre 

l’any de creació de les diferents start ups amb la seva aparició dels mitjans. Les 

úniques start ups que indiquen que no han aparegut en els mitjans són, d’una banda 

PlanB Travel&Events S.L, fundada l’any 2012, una de les més antigues tenint en 

compte que la mitjana de creació de les tendències es situa passat el mig any de 2014 

i, d’altra banda, Smart Golg Barcelona, una start up fundada l’any 2017.  

A més, entre les start ups amb majors aparicions als mitjans destaquen Waynabox, 

fundada l’any 2015 –pròxim a la mitja d’edat de les tendències– i amb aparicions a 

diferents mitjans generalistes com La Vanguardia, El País, El Mundo,... i en molts 

especialitzats com Via Empresa, Expansión, El Economista, Traveler, Ocho Leguas, 

Glamour, Cosmopolitan,...; o Ahora Vuelvo Mamá, start up nascuda l’any 2016 que ha 

aparegut en diferents tipologies de mitjans com El Mundo, El Plural, Onda Cero o 

Traveler. Eric Galián, periodista a Expansión, considera que, de mitja els mitjans 

triguen a aparèixer als mitjans entre sis mesos i un any (veure annex 3).  

En el gràfic següent s’analitza el volum de les start ups de la mostra que han aparegut 

en els mitjans de comunicació segons el tipus de mitjà. 

 

Gràfic 13. Volum de mitjans en els que han aparegut les start ups de la mostra. Elaboració 

pròpia. 

Tal com apuntava la taula 5, el gràfic mostra que el percentatge de les start ups que 

apareixen en la premsa escrita i digital, ja sigui generalista o especialitzada és molt 
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superior que en la resta de mitjans. D’altra banda, sorprèn que siguin els diaris 

generalistes els que hagin escrit sobre un nombre major de les start ups de la mostra. 

Tot i que en alguns casos es tracta de diaris autonòmics (veure taula 5), un 70,83% de 

les start ups que configuren les tendències d’aquesta cerca han aparegut en algun 

diari d’àmbit generalista.  

El segueixen en aquest ordre els diaris especialitzats que, tot i ser menys diversos 

(veure taula 5) recullen lleugerament una major diversitat de start ups que les revistes i 

portals especialitzats amb un 50% i un 45,83%, respectivament.  

L’aparició d’informacions relacionades amb les start ups de la mostra en ràdio i 

televisió és la mateixa, únicament una quarta part es menciona en aquests mitjans de 

comunicació. Això vol dir que, majoritàriament les start ups no arriben al seu públic a 

través d’aquestes vies i que és difícil arribar a transgredir suficient com per aparèixer 

en aquests mitjans sent una start up. 

Finalment indicar que l’aparició de les start ups en agències de comunicació és molt 

residual, un 4,17% i que un 8,33% de la mostra afirma no haver aparegut en cap mitjà 

de comunicació.  

Eric Galián, periodista especialitzat en nous actius explica que una de les primeres 

fites per la qual les start ups poden sortir als mitjans és el tacament d’una ronda 

(normalment el primer cop). Galián afegeix que a partir d'aquí se'ls fa seguiment i si 

aposta per informar d'una empresa i després aquesta acaba malament, el periòdic 

també ha d'informar. Finalment indica que molts emprenedors aquesta política no els 

agrada però que el deure del periodista és informar de tot el que li passi a l'empresa, ja 

sigui Bé o dolent. 

En les tres gràfiques anteriors es veu la valoració que fan les pròpies start ups sobre 

l’eficiència dels seus canals propis segons l’any de creació de les start ups.  
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Gràfic 14. Eficiència canals propis start ups creades els anys 2010-2012. Elaboració pròpia.  

En aquesta gràfica es veu la valoració que fan les diferents start ups creades en el 

trienni 2010-2012, i per tant, les més veteranes, sobre els seus canals propis. 

S’observa que els canals millor valorats per les pròpies start ups són la web i les 

tècniques de RSS via email, seguit de les xarxes socials i el canal menys valorat és la 

app, llevat del cas de ByHours, que valora més positivament la seva aplicació i la seva 

web i menys el RSS, o les seves xarxes socials.  

A més, es pot comprovar que no totes les start ups disposen dels cinc canals, 

Caravelo i PlanB Travel &Events no disposen ni de blog ni d’aplicació mòbil.   
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Gràfic 15. Eficiència canals propis start ups creades els anys 2013-2015. Elaboració pròpia. 

En aquesta gràfica es veu la valoració que fan les diferents start ups creades en el 

trienni 2013-2015 sobre els seus canals propis. S’observa que els canals millor 

valorats per les pròpies start ups segueixen sent la web i les tècniques de RSS via 

email, però les xarxes socials tenen una millor valoració que amb les start ups del 

trienni 2010-2012.  

En aquest cas, succeeix el mateix que en l’anterior i és que hi ha algunes start ups que 

no compten amb blog o aplicació. En aquest cas, Immfly i Check-Eat S.L no disposen 

de blog però si d’aplicació, en el cas de Waynabox té blog però no aplicació i 

Stayforlong no disposa de cap d’aquests dos canals. Tot i així, la valoració de la resta 

de les start ups és més aviat positiva per les aplicacions i més negativa pel blog. 

No obstant, cal tindre en compte que la valoració dels canals de les start ups no és 

una valoració estàtica, pot variar. Una mala valoració avui pot ser per no considerar 

que el canal s’adequa a les necessitats o públic de la start up o a que té previstes 

millores. Així doncs, Joan Sagalés, de Stayforlong, fa una mala valoració de les seves 

xarxes socials però té intenció de treballar en aquest aspecte més endavant.     
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Gràfic 16. Eficiència canals propis start ups creades els anys 2016-2017. Elaboració pròpia. 

El gràfic anterior mostra, com en els dos casos anteriors la valoració de l’eficiència 

dels canals propis de les start ups de la mostra però en aquest cas, de les creades en 

els anys 2016 i 2017.  

Altre cop, el canal propi menys valorat és la aplicació del telèfon mòbil. En aquesta 

ocasió ni Mondo, Barcelona Eat local Food Tours, Airning, Citygrum, Nattule Smart 

Golf Barcelona ni Guidd disposen d’aplicació mòbil –Guidd, igual que Busup 

Technology no disposa de blog–. I si en disposa però valora amb un zero Roomonitor, 

tant la seva aplicació, com el seu blog o la seva web.  

D’altra banda també s’ha de considerar els casos contraris, com el de Flyshionista, 

que puntuan amb un zero els mètodes de RSS, la web amb un tres però la aplicació 

amb un sis i les xarxes socials amb un set.  
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El resum de les tres gràfiques anteriors és que, tot i estar envoltats d’aplicacions i 

tractar-se d’un sector amb molta varietat, no es considera un canal especialment 

eficient i únicament la meitat de les start ups que configuren la mostra han puntuat 

aquest canal i sols vuit apareixen dins Google Play, és a dir, la majoria no estan 

basades en la tecnologia mòbil. Això és deu a que tot i que és una eina molt útil és 

complicat obtenir-ne rendiments i que la gent estigui disposada a pagar per l’aplicació 

o obri habitualment la seva home per revisar les novetats sense que hi salti publicitat 

intrusiva en la part de notificacions dels telèfons.  

Com es pot apreciar en els diagrames, la valoració de les start ups és variada però 

segueix una certa regularitat, doncs, en general és la web, el RSS i les xarxes socials 

són els canals millor valorats, tot i les les start ups creades en el trienni de 2010-2012 

no valoren tant les xarxes socials com en les start ups del trienni següent, tornen a 

baixar en les creades l’any 2016 i a guanyar eficiència en el darrer any.  

 

Gràfic 17. Avaluació en termes mitjos de l’eficàcia dels canals de comunicació propis de les 

start ups (puntuació de 0 a 10).  Elaboració pròpia.  

La valoració mitja de cadascun dels elements és en primer lloc la web amb un 7,38 de 

10, en segon les xarxes socials amb un 6,21, en tercer les RSS (email) amb un 5,96 i 

en quart i cinquè lloc els blogs amb un 4,25 i les aplicacions amb un 2,83 punts sobre 

10.  

A continuació es mostra el percentatge del pressupost destinat a la promoció que 

dediquen les start ups de la mostra analitzada. 

 

7,38

6,21 5,96

4,25

2,83

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Web Xarxes socials RSS (email) Blog App

Avaluació mitja dels canals de 
comunicació de les start ups



61 
 

 

Gràfic 18. Percentatge del pressupost destinat a la promoció. Elaboració pròpia.  

Atenent el gràfic anterior,el pressupost mig que destinen les start ups del sector de 

viatges i oci de Barcelona en promoció ronda quasi el 20%. Hi ha start ups que 

destinen un major percentatge a la comunicació i autopromoció que a cap altre 

aspecte i d’altres que no destinen pràcticament res del seu pressupost a aquesta tasca 

tot i considerar-la important. Tot i així es pot apreciar que el 45,83% de les start ups 

destinen fins a un 10% del seu pressupost. Això pot vindre donat a causa de que els 

pressupostos que tenen les start ups són limitats i, tot i que es volgués intentar 

destinar diners a la promoció, això seria contraproduent per la start up, ja que necesita 

els diners per acabar de desenvolupar el producte o servei.  

Tot i l’anterior, la majoria de les start ups consideren que la promoció del seu servei 

influeix en els seus resultats de manera significativa i les campanyes que tenen 

previstes es basen en posicionament en metabuscadors i xarxes socials, la majoria 

consideren que la promoció genera awareness i word of mouth –el boca a orellla– i 

que és necessari per arribar a la gent i donar-se a conéixer. També existeixen 

excepcions com en el cas de Check – Eat, que considera que és una bona eina pel 

branding però que té poca incidència en els resultats i a barcelona eat local food tours, 

on no creuen que la promoció influeixi els resultats –opinió completament oposada a 

altres start ups com Waynabox o Busup Technologies–.  

Joan Sagalés de Stayforlong considera que la promoció és la clau, ja que es necesita 

per atraure clients, sinó el negoci no anirà bé i tenen pensat augmentar el percentatge 

que dediquen a la promoció. De manera similar Juan Puig argumenta que és un pilar 

fonamental igual que l’equip del que es disposa i el producte o servei que s’ofereix;, 

afegeix que és una de les tasques més complexes i que ell destinaria entre un 40 i un 

45% del percentatge que s’obtingués de les rondes de finançament, tot i que 

actualment s’està dedicant un 15% del pressupost.     
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8. Conclusions 

Les tendències d’aquesta cerca apunten al fet que no hi ha un model únic o forma 

definida d’eficiència en les start ups del sector de viatges i oci a Barcelona però si 

punts en comú que les ajuden a continuar en el seu projecte per acabar aconseguint 

l’èxit o l’establiment del seu propi model de negoci com a empresa, la qual cosa no 

sempre funcionarà i, de fet, Eric Galián, periodista a Expansión aproxima al 80% les 

start ups que finalment moriran, en un 10% les que seran absorvides i en un 10% les 

que aconseguiran consalidar-se.  

Al final, tot el màrqueting, la comunicació i promoció realitzada tant a offline com online 

té el mateix objectiu, arribar a la gent i, l’objectiu de totes aquestes tècniques és el 

d’aconseguir viralitat, que la gent vegi i comparteixi informació, imatges o vídeos 

relacionats amb la start up en qüestió. I la fita final d’aquesta viralitat és arribar a 

posicionar-se per sobre de la seva competència, per tant, la start up ha de definir el 

que vol fer arribar a la gent, a qui vol dirigir-se, comunicar de manera coherent i 

constant per aconseguir estar present en la ment del seu target i demostrar perquè és 

disruptiva o quina és la seva diferenciació envers la resta. 

Aquesta promoció és valorada per les start ups de manera molt més eficient amb les 

tècniques pròpies que amb les comprades o la comunicació tradicional, la qual cosa 

reflecteix la necessitat de fer les coses de manera diferent per destacar per sobre de la 

resta. Les start ups del sector avaluen amb major puntuació les tècniques de 

comunicació pertanyents a l’aparició en portals web de tercers,  el SEO i els portals de 

notícies web, tot i no ser les tècniques més innovadores que hi ha –per exemple, l’ASO 

és més actual, ja que tracta el posicionament de les aplicacions dels smartphones i 

tauletes, que van aparèixer fa menys temps que Internet i el SEO–. Alhora, algunes 

d’aquestes aplicacions, com és el cas de CorreYVuela, senyalen que es tracta de 

processos de promoció costosos i amb molta competència.  

Es pot dir aleshores que el growth hacking és una de les eines essencials per les start 

ups perquè busca l’eficiència i aconseguir aquesta viralitat desitjada i la majoria dels 

participants de les tendències destaquen com a eina imprescindible i de les més 

utilitzades, Google Adwords, tècnica que com s’ha vist al llarg del treball està lligada al 

SEM.  

Les start ups que engloben les tendències presentades no arribarien a aprovar 

(puntuar per sobre de cinc) cap tipus de tècnica de comunicació, la qual cosa senyala 

que, a falta d’un model de negoci clar, també tenen dificultats en apuntar cap a una 

estratègia comunicativa i de promoció clara.  

Resulta curiós assenyalar que a la contra d’aquestes noves tècniques de promoció i 

comunicació, on trobem les RSS que resulten una mica desactualitzades, atès que la 

majoria d’usuaris o, el mateix correu filtra els correus rebuts i en la majoria de casos 

els desplaça directament cap a “spam” o a “promocions”. També es mostra en aquesta 

recerca el camí que encara queda per recórrer, especialment en el tema de les 

aplicacions, atès que la majoria de les start ups no en disposen d’una deguda a la 

seva limitació pressupostària i la valoració ASO que aleshores en fan és, evidentment, 

negativa.  
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Amb tot l’anterior, cal incidir en què totes les start ups, tot i no emprar tècniques de 

comunicació relacionades estan presents en les xarxes socials i, que en la seva 

majoria hi són a quatre: Facebook, Twitter, Linkedin i Instagram. A més, comencen a 

aparèixer tècniques de comunicació que, tot i no tenir una bona valoració mitja estan 

directament relacionades amb el seu efecte a les xarxes com podria ser la 

col·laboració amb bloggers/instagramers, la Leverage Other People’s Audience.  

Respecte a l’ecosistema que configuren les start ups d’aquest sector es tracta d’un 

sector molt dual perquè la majoria no van encarades a empreses o consumidors sinó 

cap ambdues direccions, però analitzant les seves xarxes socials veiem que 

pràcticament totes les start ups fan ús d’aquests canals i és que per aconseguir  

projectar la idea de negoci i arribar al públic resulten necessàries, tot i que en les B2B 

facin una pitjor valoració de l’eficiència de les xarxes socials i que s’orientin menys a la 

part visual, necessiten un cert posicionament i branding per obtenir reconeixement i 

que les empreses optin per utilitzar la tecnologia que li ofereix la start up i no la d’una 

altra empresa o start up de la competència. Per tant, podem dir que no és cert que 

s’estableixin diferents tècniques de comunicació entre les start ups B2B i les B2C, pel 

que aquesta hipòtesi no seria certa.   

També destaca l’assistència a fires per part de la majoria de start ups del sector i que 

les mateixes no ho indiquin com a una tècnica de promoció eficient, pel que no es 

recomana aquesta tècnica per promocionar les start ups del sector del leisue i travel a 

Barcelona, almenys en les seves primeres etapes de vida, pel que la hipòtesi 

plantejada al respecte és falsa. Tot i ser un aparador cap als mitjans, les start ups del 

sector de viatges i oci, en tractar temàtiques atractives i amenes junt amb tecnologia i 

innovació poden arribar a aquests mitjans de comunicació mitjançant altres vies com 

les notes de premsa. No obstant això, la part més complicada dels mitjans és arribar a 

aquells que no pertanyen a la premsa (sigui en paper o online), ja que costa més 

considerar una notícia com a rellevant dintre d’aquest àmbit en la ràdio o la televisió, 

mentre que en alguns diaris o mitjans hi ha seccions o publicacions especialitzades.   

En la fase inicial de les start ups, són poques les que opten per tècniques més 

arriscades com les de responsabilitat social corporativa o el màrqueting de guerrilla, ja 

que acostumen a ser concebudes com tècniques que requereixen una inversió més 

intensiva en capital. 

Finalment les respostes a les enquestes junt amb les entrevistes han demostrat que sí 

que es considera una eina essencial la promoció i cal invertir-hi, però sovint és diferent 

la xifra que es considera òptima en el pressupost per destinar-la a promoció i la que 

s’està aplicant. Això es deu altre cop a la limitació dels recursos disponibles amb els 

quals compta la start up. Aquest percentatge no sol arribar al 20% perquè fins a 

aquesta xifra representa el 54,2% dels casos, però l’interval on major nombre de start 

ups trobem està entre el 5-10%. Per contra, hi ha start ups que destinen fins a un 70% 

del seu pressupost a la seva promoció.   
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9. Annexos 

Annex 1. Entrevista a Joan Sagalés 

1. En l’etapa de llançament, com es va aconseguir impulsar el  projecte 

Stayforlong? 

Sobretot en firmar un contracte de col·laboració amb trivago, skyscanner i tripadvisor, 

que són metabuscadors que serveixen a plataformes com Stayforlong posicionar-se i 

arribar al consumidor final. 

2. L’essència d’aquesta start up és definir-se amb el seu propi model de negoci 

per esdevenir una empresa o fer un èxit a mans d’altres empreses 

consolidades com poden ser alguns cercadors d’ofertes amb un major públic? 

Tota start up té com a objectiu créixer el màxim en el menor temps per ser comprada 

per una multinacional, i aquest es el nostre objectiu, créixer amb el nostre propi model i 

vendre’l a multinacionals. 

3. Perquè van decidir utilitzar el centre d’innovació de Barcelona Activa per 

desenvolupar el seu projecte? Els hi ha estat útil? 

Barcelona Activa ens ajuda en assessorament, i ens proporciona un espai de co-

working a preus assequibles que d’estar en un despatx a la ciutat no ens podríem 

permetre ja que tota empresa que comença necessita optimitzar al detalls els costos 

fixes. 

4. Perquè es decideixen especialitzar en estades de tres nits o més? 

Vàrem veure que no era just que un client de llarga estància (mes de 3 nits) pagués 

per nit el mateix que una persona que n’està una o dues, el valor per l’hotel es millor el 

de llarga estància, ja que li pot vendre serveis complementaris. 

5. La idea és que quantes més nits passi l’usuari, menys pagarà, és això el que 

els diferència de la competència? 

Correcte. 

6. Actualment amb quants usuaris compten? Com han aconseguit aquest volum 

d’usuaris? 

Comptem amb unes 40.000 visites diàries, es capten a través de campanyes als 

principals metabuscadors i email marketing. 

7. En que consisteixen les campanyes que realitzen amb tour operadors i en 

metabuscadors? 

Amb touroperadors negociem preus i amb els meta li donem un valor a cada hotel i el 

posicionem, funciona com una subhasta, qui mes aposti per hotels obtindrà mes 

visibilitat per aquell hotel que la competència, i així amb 200.000 hotels ho fem. 

8. Presentar-se al 4YFN els va servir a nivell de promoció? 

Al 4YFN vam anar a buscar inversors. 
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9.      Quines tècniques de promoció fan servir ara que no empressin en l’etapa més 

inicial de la start up? 

Les esmentades amb objectius i email marketing, mes endavant ja treballarem xarxes 

socials entre d’altres. 

9. Creu que la promoció és un pilar fonamental a l’hora d’iniciar una start up en 

qualsevol start up?,  Especialment en el sector viatges? O per contra, no ho 

creu així? Perquè? 

La promoció es la clau, doncs necessites atraure clients, sinó malament pel negoci, i 

has de saber molt bé on posicionar-te per promocionar-te on toca. 

10. El percentatge que destinen a la promoció llevat dels metabuscadors és 0%, 

tenen previst augmentar aquest percentatge? 

Si, el tenim pensat augmentar, encara no sabem en quin % doncs ho estem acabant 

de planificar. 

11. Quines perspectives de futur tenen a nivell de promoció? 

Tenim pensat expandir-nos, posicionar-nos en diferents països, xarxes socials, bons 

de descompte entre d’altres… 

 

Annex 2. Entrevista a Juan Puig 

El seu perfil a Linkedin mostra que ja va fer la seva entrada en el món de les start ups 

en el seu projecte Balandras, lloc de reunió entre business angels, incubadores i start 

ups. No obstant, el seu salt al sector dels viatges és dóna a finals de 2015-inicis de 

2016 amb la creació de Correyvuela, el primer chatbot amb intel·ligència artificial i 

programació neurolingüística del món que realitza transaccions i que ven de forma 

100% automatitzada a través de diferents canals i idiomes.  

1. Anteriorment es trobava a Berlín i abans a Regne Unit, però no es fins a finals 

de 2015 principis de 2016 que retorna a Barcelona, perquè decideix iniciar el 

seu nou projecte a aquesta ciutat? I perquè en el sector de viatges? 

Bé, jo t’he de ficar una mica en context, jo vaig estudiar a l’escola de negocis a 

Barcelona i als Estats Units. Al finalitzar vaig estar uns anys  en el món corporate, on 

vaig viure a Portugal, després vaig estar a Madrid i després a Anglaterra i, allà tenia 

una posició de consultoria interna i estava bàsicament viatjant per tots els mercats. 

Llavors jo vaig renunciar a la trajectòria de corporate per muntar la primera start up, 

Balandras, que era una start up sobre equity i crowdfounding, actius financers d’alt 

risc, que era inversió a start ups, era com un marketplace per invertir en start ups. 

Llavors diguem que la primera aventura empresarial no va anar com s’esperava i vaig 

acabar finalment a FinLeap, que és un venture builder d’Alemanya.  

Un venture builder és una mena d’acceleradora però amb fons d’inversió propis, de tal 

manera que hi ha un pipeline d’idees, els partners proposen projectes, proposen idees, 

etcètera, es fan copy-cuts que venen importats d’Estats Units, uns altres són nous, 

etcètera, però bàsicament és una mena de fàbrica de start ups. Llavors, vivint a Berlín, 

vaig veure l’auge de creixement dels chatbots, és a dir, productes o serveis que es 
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comercialitzaven a través de missatgeries instantànies. Concretament hi havia el cas 

de Magic als Estats Units, i un altre a Alemanya, que va ser finançada dintre del 

venture builder.  

Llavors al veure això i també al veure el WeChat, el creixement que està tenint, la 

quantitat del e-commerce que funciona a través de OuiChat, el Whatsapp xinès, doncs 

vaig dir, òndia aquest canal és convinient, és senzill, dona molt bona experiència a 

l’usuari i llavors vaig dir, doncs crec que el pròxim pas del e-commerce, així com abans 

va ser internet, el desktop del PC i després va passar al mòbil, després al creixement 

de les apps, el següent pas semblen els chatbots. Molts dels serveis tenia sentit donar-

los a dintre d’un servei de missatgeria.  

Aleshores vaig estar vivint a Berlín uns mesos, la veritat és que relativament poquet 

perquè tal com et deia estava en allà perquè havia tingut un declivi de l’anterior 

empresa, però em vaig recuperar i vaig decidir tornar a Barcelona pel networking, pel 

mercat espanyol, tot. És més fàcil testejar i també per motius personals, per tal de 

poder estar a prop de la família. I de fet, el projecte CorreYvuela, bé fruit d’uns 

“testejos” en certes indústries, hem estat provant diferents verticals i vam concloure 

que al final el que tenia sentit era vendre serveis turístics: primer el vol, després l’hotel, 

després el taxi, el car rentail, trens,... tot. Tot el que impliqui un viatge i vam dir de 

començar per vols perquè tot viatge, en general, comença amb la cerca d’un vol.  

Llavors després d’uns mesos de tornar de Berlín i estar provant verticals amb la 

tecnologia com et deia ens vam decantar pel tema dels viatges.                   

2. L’essència d’aquesta start up és definir-se amb el seu propi model de negoci 

per esdevenir una empresa o fer un èxit a mans d’altres empreses 

consolidades com poden ser alguns cercadors d’ofertes amb un major públic? 

Bé, de fet, nosaltres, els nostres competidors són com ja pots imaginar eDreams, 

Booking, Expedia, tots aquests, que són unes empreses que són uns monstres i 

inverteixen quantitats inimaginables en màrqueting i en operacions. Llavors, no s’ha 

muntat l’empresa per ser venuda low cost a algun d’aquests i que ens comprin. 

Realment nosaltres creiem que a través del chatbot, la intel·ligència artificial i a més la 

capa de blockchain que ens hi ficarem aquest estiu perquè llançarem una campanya, 

una Initial Coin Offery, creiem que hi ha una possibilitat de que realment ens 

consolidem i esdevinguem independents perquè tenim tecnologies que realment 

poden “disruptir” la indústria. Però això no es sap, és difícil de predir, però com a 

mínim no ho hem fet amb la intenció de vendre-la a curt termini, tot i que la start up 

com a actiu financer que és, l’èxit entès com l’adquisició per part d’un d’aquest grans, 

ens faria ser molt afortunats.         

3. Ha estat en contacte amb algun centre d’innovació com Barcelona Activa o 

Barcelona Tech City per desenvolupar el seu projecte? 

No, vam tenir un apropament amb Wayra però no es va consolidar i amb Acció en una 

col·laboració. Amb el que si hem treballat i col·laborat és amb el 4YFN al MWC i el que 

si formem és part de l’acceleradora d’Impact Growth, en la que de dos mil projectes 

hem sigut un dels catorze guanyadors i ens financen cent mil euros equity free.  
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4. La seva start up es basa en un chatbot, amb intel·ligència artificial i 

programació neurolingüística, que no en una aplicació, com han acceptat els 

usuaris aquest nou canal de comunicació? Per quines vies han comprat més? 

Quin és el perfil d’usuari? 

L’acceptació ha sigut increïble, per donar una referència, el nostre percentatge d’usuari 

que compra és del 1,3% en vols quan la mitjana a la indústria tipus eDreams o algun 

d’aquests està entorn al 0,5%, amb la diferència que nosaltres quan capturem un 

usuari a través del Whatsapp o del Facebook no tenim pràcticament taxa 

d’abandonament, el que es diu churn rate, per tant no hem de gastar molts diners en 

màrqueting cada cop per tal d’aconseguir-los. Llavors hi ha un seguit d’usuaris que 

demostren que realment està funcionant molt bé. 

Nosaltres som unicanal, per tant, funcionem per Whatssap, Facebook, Telegram, SMS 

i a finals de maig afegirem també les aplicacions per a IOS i Android. I per quines vies 

han comprat més, això va en funció del mercat, com que ara estem a Espanya i 

bàsicament amb presència a Amèrica Llatina, doncs el canal que millor funciona és 

clarament el Whatsapp. 

Respecte el perfil de l’usuari, doncs tenim un grup molt important que és el que tothom 

s’imagina que és el nostre perfil, millenials, que ens envien una nota de veu i fan la 

reserva de vol amb un missatge de Whatsapp en nota de veu, per exemple, però 

també un altre grup important és la gent gran, des més de 55 anys que potser no es 

maneguen tant bé amb el tema de les pàgines web, però del Whatssap són el “master 

and commander”, són uns cracks.      

5. Al tractar-se d’una tecnologia totalment disruptiva, com ha promocionat els 

usos del chatbot? Quines avantatges ofereix respecte altres vies de 

comunicació com les aplicacions? 

La promoció ha estat sobretot a través de xarxes socials, promocionar-se a través del 

Google, al SEM, que és la plataforma del Google Adwards i el display, que funciona bé 

però està extremadament car pels competidors que tenim. Llavors ens hem basat molt 

en xarxes socials i en social Ads, és a dir, pagant Facebook Ads, Twitter Ads, 

Instagram Ads, etcètera. Aquests canals funcionen molt bé, també funcionen molt bé 

campanyes de boca-orella, per exemple, “oye, si traes a un amigo y hace una compra, 

cinco euros de regalo para ti y cinco euros de regalo para tu amigo”, tot aquest seguit 

d’activitats. També la premsa funciona molt bé, de fet, al tractar-se d’un tema tant 

disruptiu i innovador, a la premsa tenim bona acollida.  

Respecte les avantatges: En primer lloc, un chatbot respecte una aplicació, l’aplicació 

te l’has de descarregar, ocupa espai en el mòbil i en el dispositiu i consumeix dades. 

En el Whatsapp ets simplement un contacte, ets molt lleuger, no t’ocupa espai i aporta 

molta més comunitat. Llavors nosaltres creiem que molts chatbots trauran lloc a les 

apps, no totes ja que hi ha temes que només es poden fer via app, altres que només 

es poden fer via web o que és millor fer-ho via web, però nosaltres creiem que els 

chatbots tenen futur en aquest sentit.      

6. Quines tècniques de comunicació com el SEO, publicitat exterior, bloggers, 

màrqueting de guerrilla, accions RSC, etc van utilitzar més i quines són les que 

van reportar millors resultats? 
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Com he respòs abans, xarxes socials, boca-orella, etcètera. El SEM és 

extremadament car, el SEO hi ha pàgines web de travel promocionant-se des de l’any 

2000, per tant, fer-se un lloc via tradicional SEO és molt, molt complicat. 

7. S’ha presentat en alguna fira com el Mobile? 

Tal com he esmentat abans, si, al Mobile Congress, concretament al 4YFN, al Fitur, al 

B-Travel pro que va organitzar el 4YFN. També un esdeveniment de smart tourism a 

Múrcia, un altre esdeveniment que va organitzar Twitter a Madrid. Després també 

esdeveniments de chatbots a Berlín, el ITB de Berlín, ... uns quants. Portem uns 

quants d’aquests des de que estem operatius que vam fundar la societat al juny de 

2016. 

8. Actualment amb quants usuaris compten? Com han aconseguit aquest volum 

d’usuaris? 

Tenim més de 80.000 usuaris amb les ràtios de conversió que he esmentat abans i els 

hem aconseguit amb màrqueting utilitzant els canals de go to market que també he 

explicat abans.  

9. En una entrevista al diari Expansión exposava que per 2023 somiava amb 

arribar a 378 milions d’usuaris, com pretén promocionar el seu bot? 

Aquí hi ha una frase esglaonada, el principal promocionador del bot hauria de ser 

l’usuari, però òbviament hem d’arribar a usuaris i portar la veu a tot arreu. Llavors tot 

és un pla amb un go to market molt definit, és un híbrid, és un mix de social ads, de 

content media, fins i tot de SEM, posicionar fent blogging i SEO, campanyes de bring a 

friend, màrqueting de guerrilla i, després, en una segona etapa crec que serà molt 

important quan creixem una mica més, poder sortir als mitjans a la televisió. Imagina 

un anunci on surten un parell de famosos enviant una nota de veu pel Whatsapp dient 

que volen anar de Barcelona a París del 20 al 28 de maig, per exemple. Creiem que 

això serà un boom bastant viral.  

També farem moltes campanyes de bring a friend, és a dir, comparteix amb els teus 

amics i per cada amic que compri tu reps alguns diners, etcètera.     

10. Creu que la promoció és un pilar fonamental a l’hora d’iniciar una start up en 

qualsevol start up?,  Especialment en el sector viatges? No ho creu així? 

Perquè? 

La promoció és fonamental. Hi ha molts pilars fonamentals. L’equip és un, el construir 

un producte o un servei que realment resolgui una problemàtica és un altre, és el que 

es diu en llenguatge de line start up, trobar el teu market fit, i un cop el tens doncs 

realment promocionar-te i arribar al teu client. És una de les tasques més complexes. 

Jo crec que és un repte en tots els sectors, el que passa és que en el tema dels 

viatges pots muntar start ups que siguin B2C, business to consumer, és a dir, que van 

al consumidor final o B2B, que van business to business, que van a altres empreses. 

Llavors el que té el sector de viatges en el B2C és que és extremadament car pels 

competidors que tenim i en el B2B és un món endogàmic, és difícil ja que al final hi ha 

quatre famílies grans hoteleres, hi ha poques aerolínies i són tenen molt poder. 



69 
 

11. Quin percentatge del pressupost destina a la promoció de les CorreyVuela? En 

la ronda d’inversió que tenen prevista d’aproximadament 2M€, quin percentatge 

anirà destinat a la promoció a més de la internacionalització del projecte?  

Sí que és cert que dels 2M que preteníem aconseguir no vam arribar a la xifra, però el 

percentatge que destinaria a la promoció seria del 40-45%.   

12. Quina ruta d’acció seguiran per donar-se a conèixer internacionalment? 

El tema de la internacionalització realment és un repte. A priori els canals de go to 

market que es poden testejar en tots els països són els mateixos. Al final et pots 

promocionar via xarxes socials, via Adwords, via televisió, via ràdio, via partners, 

etcètera. Llavors és simplement muntar equips que s’alimentin de la seu base, que 

seria Barcelona i poder fer un roll out ràpid i eficient en cadascun dels mercats que 

anéssim a “conquerir”, en una terminologia imperial. Però bé, en aquest punt encara 

ens queda feina per definir.   

13. La inversió en promoció que ha realitzat fins ara ha donat els resultats que 

esperava? És a dir, ha obtingut els rendiments que esperava de la seva 

promoció? 

Els resultats en quant a conversió si, de fet, els ha millorat en escreix, el que ens ha 

passat és que els vols és un “drama” el marge és molt petit, tothom va a preu i 

realment és molt complex. Llavors nosaltres ens trobàvem en una situació on 

aconseguíem clients de vols a relativament bon preu, a 50-60 euros, que dintre de la 

indústria del travel no està gens malament. A més teníem un 30% de gent que repetia 

compra en un mateix any, el qual té una taxa de retorn molt important dins de la 

indústria del travel, el problema és que per cada venda de vol que fèiem obteníem un 

marge mig de 10-15 euros. I si això ens costava 60, havíem d‘esperar a que tots els 

que captàvem fessin quatre compres abans d’amortitzar-los. Llavors, òbviament, això 

a curt termini esdevenia un negoci insostenible perquè es donava la paradoxa que 

com més veníem, més diners perdíem. 

Per això nosaltres ara hem remodelat el producte i hem afegit la part hotelera, on aquí 

sí, el marge és molt més generós. La idea és que la gent primer reservi el vol i després 

l’habitació d’hotel, l’hostalatge.   

 

Annex 3. Entrevista a Eric Galián 

1. ¿Qué papel juegan el desarrollo SEO, SEM o ASO en la promoción de start ups? 

Esto te lo respondería mejor una start up.  

2. ¿Qué diferencias o particularidades a nivel de comunicación presentan las start 

ups respecto a otros tipos de empresa? 

La diferencia principal  es que la mayoría de start up están mucho más abiertas a salir 

en los medios que empresas de más tamaño. A no ser que estén en una fase muy 

muy inicial, no es difícil que una start up acceda a una entrevista. Mientras que con 

empresas más grandes no siempre están dispuestas a colaborar. Con empresas más 

pequeñas casi siempre serà el CEO quien lleve la entrevista y esto da la oportunidad 
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de ver qué le ha llevado a crear el proyecto y sus motivacions. En cambio, en 

empresas de más tamaño puede que la màxima dirección delegue la entrevista en 

algun directivo importante.   

5. ¿Cuánto tiempo tarda de media una start up desde su creación hasta convertirse en 

un hecho relevante o noticioso? 

Depende, algunas ya son noticia nada más nacer, a lo mejor porque están vinculadas 

con una acceleradora o venture Builder que les apadrina y que es conocida. Por 

ejemplo, las empresas que nacen de firmes como Antai o Nuclio suelen ser noticia 

nada más nacer. 

Uno de los primeros hitos por los que las start up salen en los medios es cuando 

cierran una ronda de financiación, suele ser la primera vez. A partir de ahí se les hace 

seguimiento y ya empiezan a salir de manera recurrente si su evolución es positiva. 

Pero hay muchas start up que se hunden y también hay que explicarlo. Si el periódico 

apuesta por informar de una empresa y luego ésta acaba mal, el periódico también 

debe informar. A muchos emprendedores esta política no les gusta. Quieren salir 

cuando todo va bien pero prefieren callar cuando las cosas no les van tan bien. El 

deber del periodista es informar de todo lo que le pase a la empresa, ya sea Bueno o 

malo. Un ejemplo es el de la start up de pagos Verse. El año pasado cerró una ronda 

de casi 20 millones y llamaron a los medios e hicieron una rueda de prensa en su sede 

de Plaza Cataluña. Pocos meses después, como los resultados no acompañaban, los 

accionistas que habían entrado en la ronda forzaron la salida de los fundadores. 

Posteriormente yo me puse en contacto con uno de ellos porque me enteré que estaba 

desarrollando un nuevo proyecto, però no quiso colaborar. No me parece la mejor 

actitud, si se està en las duras, también en las madures.  

Pongamos seis meses o un año el tiempo de media de salir en medios.  

7. Considera que, a nivel global de prensa se ofrece el suficiente espacio en los 

periódicos a este tipo de proyectos? 

Creo que cada vez se les da más espacio. Hace una década era poco común hablar 

de este tipo de empresas. Sin embargo, la propia evolución y creación de un 

ecosistema emprendedor fuerte en España provoca que los medios hablen más de 

este ámbito.  

8. ¿Cuáles son los que considera los mejores portales en este ámbito? 

Mejores portales: El Referente, Techcrunch (Crunchbase), Emprendedores. En el 

ámbito del papel, por supuesto, Expansión.  

9. Recientemente, TravelPerk ha recibido una de las mayor rondas de financiación del 

año en Barcelona con 17 millones de euros de cuatro fondos internacionales, pero en 

el sector de viajes y ocio, de cuánto suelen ser aproximadamente las rondas? 

Creo que es una de las más elevadas de los últimos tiempos. Relacionadas con 

turismo el año pasado hubo varias: ByHours (3 millones de euros), Apartum (2 

millones de euros) o Exoticca (600.000 euros). Esto en Cataluña.  
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10. ¿En qué proporción las start ups pasan a ser empresas, son absorbidas o 

"mueren"? 

Yo diría que el 80% mueren, el 10% son absorbidas y otro 10% se consolidan. Pero 

vamos no son datos exactos.  

11. Consideraría que las start ups de este sector tiene alguna especificidad o que se 

comporta como el resto de sectores? 

Desde el punto de vista del periodista no veo mucha diferencia.  

12. Si hablara con alguien que estuviera iniciando un nuevo proyecto en este ámbito 

que le recomendaría? 

Que haga algo que le apasione o le guste mucho y que no le importe dedicarle horas.  

14. Cree que las ferias son un buen medio para ganar consumidores en las start ups 

del sector de viajes, que está más enfocado al eco mediático o es una combinación de 

ambos? 

Yo creo que las ferias, en general, son buenos instrumentos para todo tipo de 

empresas. Cuanta mayor visibilidad tenga una empresa, más conocida será y si es 

más conocida tendrá una mayor oportunidad de atraer a más clientes. Luego, si la 

empresa lo hace mal en el producto o servicio eso es otra cosa.  

*Les preguntes 1,3,4,6 i 13 formulades en la metodologia de la recerca, el periodista 

considera que les pot valorar millor directament una start up. 
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Annex 4. Respostes de les start ups 

Nom de 
l’empresa 

Any de 
creació 

Presència en les xarxes socials (SI) Presència en les 
xarxes socials (NO) 

Quin tipus 
de start up 
és? 

Busup 
Technologies 
S.L. 

2016 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest Ambas 

Trenes.com 2013 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram 
(aún no tiene fotos) 

Otras, Pinterest B2B 

Roomonitor 2016 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest B2B 

Caravelo 2010 Facebook (tiene la página creada pero 
no hay publicaciones),Twitter, 
Linkedin, Instagram 

Otras, Pinterest B2B 

correYvuela 2016 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest Ambas 

Curiooso 2017 Facebook, Linkedin, Instagram Twitter, Pinterest B2C 

Nattule 2016 Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Pinterest 

  Ambas 

Stayforlong 2015 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest Ambas 

Citygrum 2016 Twitter, Linkedin Facebook, Instagram, 
Pinterest 

Ambas 

Flyshionista 2016 Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Pinterest 

  B2B 

Immfly 2013 Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Pinterest 

  B2C 

SocialCar 2011 Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Otras 

Pinterest Ambas 

EXOTICCA 2013 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest Ambas 

Airning 2016 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest, Otras Ambas 

72arcelona eat 
local food tours 

2016 Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Pinterest 

  B2C 

Check-Eat, S.L. 2014 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest B2B 

Guidd 2016 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest, Otras B2B 

Smart Golf 
Barcelona 

2017 Facebook, Linkedin, Instagram, Otras Twitter, Pinterest, 
Otras 

Ambas 

Mondo 2016 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest, Otras Ambas 

PlanB 
Travel&Events 
S.L. 

2012 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest Ambas 

Waynabox 2015 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest, Otras B2C 

http://trenes.com/
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Ahora Vuelvo 
Mama 

2016 Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Otras 

Pinterest, Otras B2C 

BYHOURS 2012 Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Pinterest 

  B2C 

KangApp 2013 Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram Pinterest, Otras Ambas 

 

Nom de 
l'empresa 

Quina tècnica 
de promoció va 
ser més 
eficient en 
l'etapa inicial? 

S'ha 
impulsat en 
algun 
centre 
d'innovació
? 

En cas 
d’altres, 
quin? 

S'ha 
presentat a 
alguna fira 
de 
Barcelona? 

En cas 
d’altres, 
quines? 

Ha aparegut en 
algun mitjà de 
comunicació? 
Quin? 

Busup 
Technologies 
S.L. 

SME Instrument 
Phase 2 H2020 

Otros SME 
Instrume
nt Phase 
3 H2020 

MWC, 
4YFN, Otros 

Websumm
it, 
Pioneers, 
Smart City 
World 
Congress 

Expansión, La 
Razón, El 
Periódico, etc 

Trenes.com Google adwords No   No   La razon, 
europapress, etc 

Roomonitor Personal Barcelona 
Activa 

  Futurisme   Muchos 

Caravelo Cold emailing Barcelona 
Activa 

  4YFN, B-
Travel, 
Otros 

Forum 
turistic 

Muchos. Lvg, el 
mundo, ara, radio 

correYvuela Iniciar distintas 
campañas de 
publicidad como 
la inversión en 
marketing digital 
y la 
comunicación 
más tradicional 

No   MWC, 4YFN   La Vanguardia, El 
Economista, 
RTVE, El País 
Retina 

Curiooso Instagram, 
enviando 
mensajes a los 
seguidores 

No   No   Chief Magazine, 
Hubbub Labs 

Nattule Promoción en 
redes sociales 

Otros Andalucí
a Open 
Future 

4YFN   La Vanguardia, El 
Referente, Canal 
Sur... 

Stayforlong Presencia en 
Metabuscadores 

Barcelona 
Activa 

  4YFN   Catalunya Ràdio 

Citygrum Google adwords No   No   02B, El Referente, 
Expansion 

Flyshionista   No   4YFN   Varios: 
CATRADIO, 
COPE, 
ELPUNTAVUI... 

Immfly Asistencia a 
otros eventos 

No   No   Medios 
especializados del 
sector aviación y 
prensa generalista 
(La Vanguardia, 
Expansión...) 

SocialCar diferenciación y 
ser la primer 
empresa en 
España de este 
tipo. 

No   No   prensa, televisión , 
radio, redes 
sociales, blogs 

EXOTICCA Redes sociales, 
newsletter, 
colaborar con 
otras paginas 
para 
promocionarse 

No   No   Si, en diversos 
periodicos 

http://trenes.com/
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Airning Publicidad 
online y 
presencia física 
en aeropuerto 

Barcelona 
Tech City, 
Catalonia 
Trade & 
Investment, 
Barcelona 
Activa 

  MWC, 
4YFN, B-
Travel 

  LaVanguardia, Via 
Empresa, Radio 
Flaixback, Radio 
Kanal, El 
Referente 

barcelona eat 
local food 
tours 

Redes sociales 
y contacto con 
influencers 

Otros Food 
Tour 
Pros (en 
Chicago
) 

No   The Guardian, El 
Punt Avui 

Check-Eat, S.L. Marketing online Barcelona 
Activa 

  4YFN   La Vanguardia, 
Thechfood 
Magazine,Diari 
Ara, Via empresa 

Guidd   Barcelona 
Activa 

  4YFN   Via empresa, La 
Vanguardia, TV3 

Smart Golf 
Barcelona 

adwords No   No   no 

Mondo Social Barcelona 
Activa 

  4YFN, B-
Travel 

  La Vanguardia, 
Barcinno, RTVE 

PlanB 
Travel&Events 
S.L. 

Facebook No   B-Travel   no 

Waynabox Prensa y Redes 
Sociales 

Otros Lanzade
ra 
(Valenci
a) 

4YFN, Otros South 
Summit 

En múltiples! En 
todos los 
generalistas (La 
Vanguardia, El 
País, El Mundo...) 
y en muchos 
especializados 
(Via Empresa, 
Expansión, El 
Economista, 
Traveler, Ocho 
Leguas, Glamour, 
Cosmopolitan...) 

Ahora Vuelvo 
Mama 

Instagram y 
Facebook. 
Sobre todo 
colaboraciones 
con 
instagramers. 

Barcelona 
Activa 

  No   El Mundo, El 
Plural, Onda Cero, 
Traveler, etc. 

BYHOURS PR Barcelona 
Tech City 

  MWC, B-
Travel, 
Otros 

Eventos 
internacio
nales de 
emprendi
miento, 
tech e 
inversión 

MUCHOS, 
INTERNACIONES 

KangApp Blog y redes 
sociales 

No  No  Rac1 
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Nom de 
l'empresa 

Avalua l'eficàcia dels canals propis 
del 0 al 10 (sent 0 els canals que no 
tenen o gestionen) 

 
Avalua l'eficàcia de les tècniques de comunicació realitzades en l'últim any del 0 al 10 (sent 0 les tècniques que no realitzen) 

  Web Blog App RSS 
(ema
il) 

Xarxes 
socials 

Revista 
(paper) 

Diari 
(paper
) 

Portal 
web 
de 
tercers 

Portal 
de 
notícies 
web 

Instagra
mers/blo
ggers 

SEO ASO Publicita
t exterior 

Papereria 
corporativa 
(fullets, 
pancartes, 
targes,...) 

Màrquetin
g de 
guerrilla 

Accions de 
RSC o accions 
socials 

Altres 

Busup 
Technolo
gies S.L. 

3 0 1 1 1 0 0 10 10 0 0 0 0 5 10 0 10 

Trenes.co
m 

10 6 7 8 7 7 3 10 10 0 10 7 6 7 5 0 0 

Roomonit
or 

0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 

Caravelo 9 0 0 10 7 0 0 0 3 0 0 0 0 5 6 0 5 

correYvu
ela 

9 7 7 5 8 7 7 6 8 6 8 7 3 7 6 3 0 

Curiooso 8 4 8 2 7 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 0 

Nattule 10 8 0 9 8 6 8 10 10 10 10 10 4 4 4 9 9 

Stayforlo
ng 

7 0 0 8 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Citygrum 9 8 0 6 6 0 7 9 9 0 9 0 0 8 0 0 0 

Flyshioni
sta 

3 5 6 0 7 0 0 0 0 0 5 4 0 3 6 0 0 

Immfly 5 0 6 6 6 2 1 2 3 2 2 2 2 6 0 0 2 

SocialCar 8 7 2 7 8 5 3 6 6 1 7 7 4 1 0 7 0 

EXOTICC
A 

9 5 5 9 7 4 5 10 4 3 9 8 6 3 5 5 4 

Airning 7 7 0 2 6 0 6 4 5 2 4 0 5 4 6 3 0 

barcelona 
eat local 
food 
tours 

9 9 0 2 5 0 7 7 7 8 8 0 0 0 0 0 0 

http://trenes.com/
http://trenes.com/
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Check-
Eat, S.L. 

10 0 10 7 8 0 0 0 0 3 0 0 3 10 8 0 10 

Guidd 8 0 0 8 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 

Smart 
Golf 
Barcelon
a 

8 8 0 6 6 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 9 

Mondo 8 8 0 8 8 0 4 3 3 7 7 0 0 0 4 4 3 

PlanB 
Travel&E
vents S.L. 

10 0 0 9 8 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 

Waynabo
x 

8 5 0 9 10 7 7 9 9 9 8 0 4 6 8 5 0 

Ahora 
Vuelvo 
Mama 

7 6 3 7 8 3 3 7 7 9 8 2 2 2 2 2 4 

BYHOUR
S 

6 3 6 6 4 3 5 6 6 5 6 6 4 2 2 3 2 

KangApp 6 6 7 7 8 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 

 

Nom de 
l’empresa 

Si ha marcat màrqueting de 
guerrilla, activitats RSC/acció 
social o altres, en què 
76arcelona o consisteix? 

Quines tècniques de 
growth hacking (SEO, 
ASO, ..) ha desenvolupat? 

Actualment té prevista alguna campanya de 
promoció? Com vol promocionar-se? 

Com influeix la promoció del 
seu servei als seus 
resultats? 

Quin percentatge 
del pressupost 
es destina a la 
autopromoció? 

Busup 
Technologies 
S.L. 

Publicaciones en los canales de 
nuestro cliente B2B con objetivo 
B2C. (Festivales de Música que 
promocionan nuestro servicio) 

Aún no Muchas. Principalmente via nuestro B2B, con algo 
de marketing de guerrilla y marketing digital 
(espacialmente remarketting) 

Mucho Poco, la mejor 
promoción la 
hacen nuestros 
clientes 

Trenes.com   . Trayectos en tren por toda Europa   60% 

Roomonitor -- Nada Ya veremos Bastante 30% 

Caravelo Eventos sectoriales Pocas Newsletter y LinkedIn ads – promoted content Genera awareness y word of 
mouth 

5% ingresos 

http://trenes.com/
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correYvuela Principalmente vídeos virales Tenemos distintos perfiles 
en las redes sociales para 
crear contenido de calidad, y 
creativo. Actualmente 
estamos desarrollando un 
nuevo diseño de la landing 
page. 

De momento, estamos desarrollando nuevas 
campañas de marketing online, así como la 
gestión de influencers. 

  15% 

Curiooso   Ninguna aún. En el futuro serán campañas de Facebook 
haciendo targeting para segmentos distintos. 

Es necesario para que la 
gente se de cuenta de que 
existimos. 

5% 

Nattule   SEO Sí, en campañas para captar un mayor número de 
colaboradores (guías de naturaleza) e impulsar 
redes sociales son influencers 

Muy positivo Tenemos cero 
coste en 
autopromoción 

Stayforlong   Por el momento ninguna Las campañas las hacemos junto con tour 
operadores y por pujas en metabuscadores 

Es crucial estar en los 
Metabuscadores, que son 
nuestra principal fuente de 
tráfico 

sin contar los 
metas un 0% 

Citygrum   Correo ordinario 
personalizado, Retargeting, 
Pruebas gratis 

Adwords   40% 

Flyshionista     Facebook Adds Obtención de usuarios 
registrados 

40% 

Immfly No las hay Ninguna que sepamos Sí, hemos hecho una acción de Marketing 
mediante un envío especial a clientes potenciales. 

El envío comentado es la 
acción más fuerte que hemos 
hecho hasta la fecha, y no 
sabremos los resultados hasta 
dentro de unas dos semanas 
cuando tenga lugar el evento 
por el que lo hemos hecho y 
veamos los resultados. 

Aprox. La mitad 
del presupuesto 
de Marketing 

SocialCar colaboración con prensa y blogs SEO, SEM PARTNERS, CONTENIDO EN BLOGS 
EXTERNOS 

Bastante bien, somos una 
empresa digital y nuestros 
esfuerzos se concentran ahí 

30% 

EXOTICCA Destinamos los gastos de gestión 
a un proyecto social 

. Travelzoo, Secret Escapes, otras agencias, etc Al ser una agencia online a 
cuantos más usuarios 
lancemos las campañas más 
vendemos. Así que la 
promoción es semanal. 

ND (no se el 
procentaje). Alto. 

Airning Colaboramos con Unicef para que 
nuestros clientes pudieran donar 
parte de sus reclamaciones a 
acciones de ayuda social 

n/a Publicidad en Facebook conseguimos ayudar a más 
personas a defender sus 
derechos 

25% 
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78arcelona eat 
local food 
tours 

  Linkbuilding – guest posts Solo atraer algo de prensa Bajo 200 eur-mes 

Check-Eat, 
S.L. 

Asistir a charlas como ponentes y 
a ferias como expositiores 

SEO en la página Estamos estudiando campañas en medios para branding ok, reflejo en 
ventas mal 

muy bajo 

Guidd Nos dirigimos a nuestros clientes 
en un proceso de outbound mkt, 1 
to 1. 

  No. No hacemos demasiado 
promoción, buscamos 
nuestros clientes a través de 
contactos. 

5 

Smart Golf 
Barcelona 

  seo adwords es complicado pero poco a 
poco hay resultados 

1000€ mensual 

Mondo   SEO Social Ads Mucho 10% 

PlanB 
Travel&Events 
S.L. 

    Mail   5% 

Waynabox Por ejemplo escondernos en un 
rincón de la ciudad y incitar a los 
usuarios en redes sociales que 
nos encuentren. 

Principalmente SEO Actualmente estamos trabajando en la campaña 
del Día De La Madre y haremos acciones online 
(redes sociales, SEO y Mailing) 

Conseguimos aumentar 
considerablemente las ventas 
y reforzar nuestro branding. 

Intentamos que 
sea coste 0 

Ahora Vuelvo 
Mama 

  SEO Instagram y colaboraciones con otras Startups 80% 50% 

BYHOURS Pegatinas, merchandising adwords SI, canales propios, PR Mucho 70% 

KangApp   No Bastante 20% 

 

 

Annex 5. Base de dades de les start ups  

   Nom Web Any Equip* 

1 Acqustic http://acqustic.com/  2016 Esteve Lombarte (fundador),  
Ferran Sáez (fundador),  
Alejandro Ponce Leon (Marketing) 

2 Ahora Vuelvo Mamá https://ahoravuelvomama.es/ 2015 Alejo Fernández-Cardellach Maluquer 
(fundador) 
 Naïma Robert Fontana (fundadora) 

http://acqustic.com/
https://ahoravuelvomama.es/
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3 Airning https://www.airning.com/es/ 2016 Arnau Moranta Giné (consultor 
empresarial i CEO) 
Aleix Fajardo Juvanteny (Cofundador i 
CCO), 
Xavier Trallero Guillot (cofundador i 
CEO) 

4 Apartum https://www.apartum.com/en/ 2013 Sergi Villaubí (fundador i CEO), 
Alberto Gallardo (CTO=, 
Jordi Esturi (CMO) 

5 Barcelona Eat Local 
Food Tours 

https://barcelonaeatlocal.com 2015 André Arriaza (co funder) 
Marina Manasyan (co funder) 

6 Bidaway https://es.bidaway.com/ 2012 Luca Carlucci (fundador i CEO) 
Biel Morro Benejam (Creador de 
continguts i social Media Manager) 

7 Broomx Technologies http://www.broomx.com 2014 Diego Serrano (fundador y CEO) 
Xavier Vinaixa (CTO) 

8 Buscorestaurantes.co
m 

http://www.buscorestaurantes.com 2006* Jesús Correa (CEO) 
Dafne Horcajada Gimenez 
Neil Muñoz Lago, Sergio Consuegra 

9 Buscounviaje.com http://www.buscounviaje.com  2010 Ramón Aragüés (CEO) 
Alberto Gabandé (soci fundador) 
Cristina Cañavera (dpt comercial) 
Natalia Vázquez (assessora 
comunicació), 
Sergi Argerich (CTO), 
Javier Bueno (responsable continguts) 

10 BusUp https://www.busup.com/ 2016 Rui Stoffel Fernandes (CEO i 
fundador), 
Eva Romagosa (CIO i fundadora), 
Agustí Pons (CTO) 

https://www.airning.com/es/
https://www.apartum.com/en/
https://barcelonaeatlocal.com/
https://es.bidaway.com/
http://www.broomx.com/
http://www.buscorestaurantes.com/
http://www.buscounviaje.com/
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11 Byhours https://www.byhours.com/ 2011 Christian Rodriguez Fornos (CEO) 
Ricard Martí Carrillo (CTO) 
Maruxa Ribao (Marketing Manager),… 

12 Caravelo https://www.caravelo.com/  2010 Iñaki Uriz Millan (CEO) 
Maria Gyemant (operacions) 
Jose Luis Vilar (Comunicació) 

13 CavaEmotions http://www.cavaemotions.com/es  2011 Miquel Herrero Antúnez 

14 Celebreak https://celebreak.eu/es/ 2015 Danie Foth (CEO i fundador) 
Sebastian Foth (COO i fundador) 
Gabriel Fustero Fernández (CMO i 
fundador) 
 Guillaume Druais (encarregat de 
vendes i marketing) 

15 Charterdart Barcelona http://www.charterdart.com/ 2016 Brian Hardman (general manager) 

16 Check-eat http://www.check-eat.com/ 2012 Florencia Somaschini (CEO i 
fundadora) 
Montse Camprubi (co fundadora) 

17 Citibeats https://citibeats.net/ 2018 Ivan Caballero (CEO) 
Marc Puig (CEO) 
Harry Wilson (Chief Product Officer) 

18 Citygrum https://citygrum.com/ 2015 Jordi Soriano Mesa (fundador i CEO) 

19 CloudGuide https://www.cloudguide.me/ 2013 Cristina Pérez Ferrer (CMO i 
fundadora) 
Olga Plets (CEO i fundadora),  
Chanelle Mora 
(Contingut marketing i Areas Account 
Manager) 

20 correYvuela http://www.correyvuela.com/  2016 Juan Prim (CEO i CMO) 
Carlos Núñez (CEO i COO) 
Patricia Fernández Carrelo (Brand 
Builder) 
Daniel Martin (CTO) 

https://www.byhours.com/
https://www.caravelo.com/
http://www.cavaemotions.com/es
http://www.charterdart.com/
http://www.check-eat.com/
https://citibeats.net/
https://citygrum.com/
http://www.correyvuela.com/
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21 Curiooso https://www.curiooso.com 2017 Melissa Sävlind (CEO) 
Alisson Goulart (CMO) 
Alejandro Santa-Cruz (CTO) 

22 Datumize https://datumize.com/ 2014 Raquel Pérez (marketing manager) 
Nacho Lafuente (CEO i fundador) 
Javier Uriagereka (director de vendes) 

23 Daysk https://daysk.com/es/ 2016 Julien Palier (CEO i co fundador) 
Benoit Gilloz (CTO i Co fundador) 

24 delbarri.com https://delbarri.com/es/ 2016 Ernest Escaich (CEO) 

25 Divescover http://divescover.com/ 2011 Sergio Gago 

26 EscapadaRural https://www.escapadarural.com/ 2006* Gus Bertolo 
Fabio Núñez 

27 Exoticca https://www.exoticca.com/ 2013 Xavier Fàbrega (CMO i COO) 
Jesús Rodríguez Fernández 
(fundador i CEO) 
Olga Hernandez (Countri Manager) 
Martí Guasch Mercadé (propietari) 

28 Fantastiq Tansmedia 
 solutions 

http://www.fantastiq-transmedia.com/ 2013 Carlos Cosials Ruiz (fundador)  
Miguel Perez Perez (CTO) 

29 Flyby http://flyby.es/ (en construcció)  2016 Alexander Dmitrenko (operacions) 
Ferran Martin (expansió) 
Andreu Garrigó (PR) 

30 FlyKube https://www.flykube.com/es  2017 Sergi Vila Costa (CEO i fundador) 
Paolo Della Pepa (COO i fundador) 
Albert Cuartiella Heredero (CTO i 
fundador) 

31 Flyshionista http://flyshionista.com/ 2017 Xavier Castillo Martín (CEO i 
fundador) 
Elena Panizza (CMO i fundadora) 
Marc Moreno Ferrer (lead Developer) 

https://www.curiooso.com/
https://datumize.com/
https://daysk.com/es/
https://delbarri.com/es/
http://divescover.com/
https://www.escapadarural.com/
https://www.exoticca.com/
http://flyby.es/%20(en%20construcció)
https://www.flykube.com/es
http://flyshionista.com/
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32 Foodie&Tours https://www.foodieandtours.com/ 2014 Enric Elvira Riera 
Hugo Palomar (CEO) 
Juan Peist 

33 Footptint https://www.facebook.com/GoodFootprint/ 2016 Ivan Loza (CEO) 

34 Fotoraporto https://www.fotoraporto.com/  2016 (al febrer de 2018 
va sortir la app) 

Albert Bauló (fundador, consultes i 
estrategia online) 
Lorenzo Raganzini (fundador) 
Rosa Mora (fundadora) 

35 Friendly Rentals https://www.friendlyrentals.com/ *2004 Pablo Zubicarai (fundador i conseller) 
Juan Carlos Esgueva (Marketing 
Manager) 
Carlos Molinet Forment (marketing 
director) 

36 Gotaki https://gotaki.com/es 2016 Francisco Otazo Hernandez (CEO i 
fundador) 
Glen Caliba (CTO) 
Eduard Jubany Tur (COO) 

37 greencustomers http://www.greencustomers.net/ 2016 Jaume Padilla Just (CEO i fundador) 
Adrià García (CIO i fundador) 
Joan Gil (comunicació i promoció) 

38 Grou App http://www.grouapp.com/  2015 Alex Purull (CEO) 
Xavier Pérez (CFO) 
Arnau Navarro (COO) 

39 Guidd https://www.guidd.io 2016 Carles Ponti (Co fundador i CEO) 
Jordi Ponti (cofundador y CSO) 
Enric Rubio (community manager) 

40 Guidemeup http://www.guidemeup.com/  2013 Daniel Prats Beltran 
Angel Casquero 
Laura Horno (comunicació) 

https://www.foodieandtours.com/
https://www.fotoraporto.com/
https://www.friendlyrentals.com/
https://gotaki.com/es
http://www.greencustomers.net/
http://www.grouapp.com/
https://www.guidd.io/
http://www.guidemeup.com/
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41 Hey Mondo https://heymondo.es/ 2016 Ricard Domenech (director de negoci, 
fundador) 
David Pérez (responsable de negoci, 
fundador) 
Luis Badrinas (soci assessor) 
Delfí Torns (soci assessor) 

42 Ijendu http://ijendu.com/ 2015 Olakorede adebayo (CEO) 
Jara Astudillo (marketing) 
Mª Teresa Pérez Moreno (COO) 

43 iKeyBnB https://www.ikeybnb.com/ 2017 Nikolaos Christian (CEO) 
Athanasios Bitsinis (COO) 
Alexis Seferidis (ingenyer informàtic) 

44 Immfly https://immfly.com/ 2013 Pablo Linz (cofundador) 
Jimmy Martinez von Korff 
(cofundador) 
Maria Girão Sá (comunicació i 
màrketing 

45 itineralia http://www.itineralia.es/  2015 Dani Ramírez Martos (CEO i 
fundador) 

46 KangApp https://www.kangapp.com/ 2013 Oriol Torres (fundador) 
Luis Miguel Cifuentes Jimenez 
(fundador) 
 Nico P. Miralles (android developer) 

47 Knok https://www.knok.com/es/ 2011 Juanjo Rodríguez (segons 
Startupxplore) 
Laura M. Celada (segons Linkedin) 

48 Labishi https://labishi.net/ 2016 Lluís Llabina (fundador i CEO) 
Chiara Minigutti (Marketing i 
comunicació) 
Joan Vendrell (director de continguts) 

https://heymondo.es/
http://ijendu.com/
https://www.ikeybnb.com/
https://immfly.com/
http://www.itineralia.es/
https://www.kangapp.com/
https://www.knok.com/es/
https://labishi.net/
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49 LaComunity https://www.lacomunity.com/ca 2012 Francesc Sanz Puigdemont 
Isis Roca (CTO)  
Marta Ríos Garrido (Marketing 
Assistant) 
Smara Alvarez (directora de 
marketing i vendes). 

50 LeadTech https://leadtech.com *2007 (web), 2009 
(Linkedin) 

Germán Castillo (CEO)  
Inés Serena (executive Director) 
Jordi Rivero (CTO) 
Jordi Casajuana (Chief Financial 
Director) 

51 Lodgify https://www.lodgify.com/es/ 2012 Marco De Gregorio (fundador i CTO) 
Dennis Klezz (fundador i CEO) 
Carla Chicharro (social media i 
contingut marketing) 
Laura González Llamazares (online 
marketing) 

52 Mensaxe https://www.mensaxe.com/ 2017 Cristian Martinez (CMO) 
Alejando Molina (CEO) 
 Juanma Navarro (programador) 

53 Mileshake http://mileshake.com/ 2017 Manuela Pereira (fundadora) 
Mariau Pérez (CEO) 

54 Mooveteam http://www.mooveteam.com/  2012 Albert Roca Dorio (CEO) 
Xavier Guardia Latorre (CTO) 

55 Mubawab http://www.mubawab.com/en/mubawab.ht
ml 

2010 Kevin Gormand (CEO i fundador) 
Toni Puig (fundador) 
Abderra El Haitoout (CTO) 

56 Nattule https://nattule.com/ 2016 Jorge Melo (CMO) 
Alber Moya (fundador i CEO) 
Elena Bosquet (communications 
manager),  

https://www.lacomunity.com/ca
https://leadtech.com/
https://www.lodgify.com/es/
https://www.mensaxe.com/
http://mileshake.com/
http://www.mooveteam.com/
http://www.mubawab.com/en/mubawab.html
http://www.mubawab.com/en/mubawab.html
https://nattule.com/
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57 Nautal https://www.nautal.es/ 2013 Octavi Uyà (CEO) 
Roger Llovet (COO) 
Jaume Bosch (CTO 
Efuard Llovet (Head of UX) 

58 Only-Apartments https://www.only-apartments.es/ *2003 Alon Eldar Stadler (CEO) 
Ramon Glieneke  
(Chief Busines Development Officer) 

59 Opportumeety http://opportumeety.com/ 2017 Jordi Vidiella Amposta (fundador i 
CEO) 
Fran Berrocal Navarro (Chief Digital 
Officer) 
Javier Barceló Gimenez  
(assessor en marketing i comunicació) 

60 Outdooing.com https://outdooing.com/es/ (a la web 
posa: estaremos de vuelta en breve. 
Estamos actualizando nuestra tienda, 
pronto estará disponible de nuevo. 
Gracias por su paciencia)  

2014 (a Facebook posa 
2012) 

Gerard Martí Esteve (CEO) Marta 
Vallribera (responsable de 
comunicació i social media 
manager)Hector Sanchez Pablo 
(Business Development Manager) 

61 Parkimeter https://parkimeter.com/ 2013 Jordi Badal Segur (fundador) 
Ignacio Cofré (CTO i patrocinador) 

62 Passnfly http://passnfly.com/ 2012 Louis Tag (CEO) 
Olga Kojro (HR Manager).  

63 PlanBClub http://planbclub.es/ 2014 Jesús González Nieto (fundador) 

64 Restaurantes.com https://www.restaurantes.com/ 2009  Pablo Pastega Milans del Bosch 
(fundador) 

65 ReviewPro https://www.reviewpro.com/  2008 Olivier Jacob (fundador) 
Ronald J Friedlander (fundador i 
CEO) 
Miquel Borratxero (Marketing 
Manager) 

https://www.nautal.es/
https://www.only-apartments.es/
http://opportumeety.com/
https://outdooing.com/es/%20(a%20la%20web%20posa:%20estaremos%20de%20vuelta%20en%20breve.%20Estamos%20actualizando%20nuestra%20tienda,%20pronto%20estará%20disponible%20de%20nuevo.%20Gracias%20por%20su%20paciencia)
https://outdooing.com/es/%20(a%20la%20web%20posa:%20estaremos%20de%20vuelta%20en%20breve.%20Estamos%20actualizando%20nuestra%20tienda,%20pronto%20estará%20disponible%20de%20nuevo.%20Gracias%20por%20su%20paciencia)
https://outdooing.com/es/%20(a%20la%20web%20posa:%20estaremos%20de%20vuelta%20en%20breve.%20Estamos%20actualizando%20nuestra%20tienda,%20pronto%20estará%20disponible%20de%20nuevo.%20Gracias%20por%20su%20paciencia)
https://outdooing.com/es/%20(a%20la%20web%20posa:%20estaremos%20de%20vuelta%20en%20breve.%20Estamos%20actualizando%20nuestra%20tienda,%20pronto%20estará%20disponible%20de%20nuevo.%20Gracias%20por%20su%20paciencia)
https://outdooing.com/es/%20(a%20la%20web%20posa:%20estaremos%20de%20vuelta%20en%20breve.%20Estamos%20actualizando%20nuestra%20tienda,%20pronto%20estará%20disponible%20de%20nuevo.%20Gracias%20por%20su%20paciencia)
https://parkimeter.com/
http://passnfly.com/
http://planbclub.es/
https://www.restaurantes.com/
https://www.reviewpro.com/
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66 Roomlan http://www.roomlan.com/ 2011 Josep Canela (fundador) 
Fernando Esteban (marketing i 
comunicació) 

67 Roomonitor https://roomonitor.com/es/  2015 Eduardo Suarez 
Ignacio Suarez 
Marc Polo 
Nacho Suarez 

68 Roomtab systems 
(Roomapp) 

http://www.roomtab.com/es/index.html 2012 Ignacio Paso Torregrosa (fundador) 
Rubens Rayó Mairal (fundador) 

69 RuralDir https://www.ruraldir.com/ 2007 (Linkedin RuralDir), 
2013 
(startupshub.catalonia.co
m i Linkedin Francesc 
Masana) 

Francesc Masana (CEO) 
Sergi Villanueva 
Enric Lluelles 
Mireia García 
Leticia Paradelo 

70 Skitude http://www.skitude.com/ 2014 Marc Bigas (CEO i fundador) 
David Huerva (fundador)  

71 Skiverse https://www.skiverse.com/  2015 Agustí Devant (CEO)Salvador Devant 
(CMO) 

72 Smart Golf Barcelona  http://smartgolfbarcelona.com/ 2017 Astrid Armengol  
(Strategy Business Planning 
Manager) 
Evelyn Martínez (SEO-SEM) 

73 SmarTech Group http://smartechgroup.es/home-2/ 2013 Gustavo Quiroz (CTO) 
Gaetano Serrano 
 (cofundador i manging director) 
Rolando García San Vicente  
(fundador i COO) 

74 SocialCar https://www.socialcar.com 2011 Mar Alarcon (fundadora i CEO) 

75 Spotsuite http://spotsuite.koalatext.com/public/  2012 Eduard Altarriba (CEO) 

http://www.roomlan.com/
https://roomonitor.com/es/
http://www.roomtab.com/es/index.html
https://www.ruraldir.com/
http://www.skitude.com/
https://www.skiverse.com/
http://smartgolfbarcelona.com/
http://smartechgroup.es/home-2/
https://www.socialcar.com/
http://spotsuite.koalatext.com/public/
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76 Stayforlong https://www.stayforlong.com/  2015 Luis Osorio Solé (CEO i fundador) 
Raúl Morón Sillero (CTO i fundador) 

77 Subasta de ocio https://www.subastadeocio.es/ 2012 Marc Zinck Stagno (CEO) 
Cristian Munné 
(contingut i influencer Marketing) 
Luisa Aldana Pérez (contingut i 
marketing) 

78 Symphony 
(de Ode to Joy) 

http://getsymphony.co/ 2016 Marc Mekki (CEO), Sahil Choujar 
(CTO) 

79 TableTech http://www.elmenudigital.com/ 2012 Pablo Mas-Bagá (CEO) 
Alejandro Fresneda (Strategic 
Manager) 

80 The Hotels Network http://www.thehotelsnetwork.com/es 2015 Marc Rollan Serrano (fundador i CTO) 
Juanjo rodríguez (fundador) 
Laura Martinez Celada (marketing) 

81 Trabber https://www.trabber.es/ *2005 Óscar Frías Barranco (CEO) 
Aina Estrugo (social media manager) 

82 Tradler https://tradler.vacations/ 2017 Jasper Deprez (CEO i fundador)Orry 
Verpoort (CTO i fundador)Giacomo 
Fregonese (Business 
Developer)Angeliki Polatidou 
(marketing manager) 

83 TravelPerk https://www.travelperk.com/  2015 Avi Meir (fundador) 
Javier Suarez (fundador) 
Ron Levin (fundador) 

84 Travisy https://www.travisy.com/  2016 Sergi Vila (fundador i CEO) 
Albert Cuartiella (fundador i CTO) 
Albert Vila (CFO i fundador) 
Oriol Massana (CMO) 

85 Treewi https://treewi.com  2017 Jorge Melo (CMO) 
Albert Moya (soci) 

https://www.stayforlong.com/
https://www.subastadeocio.es/
http://getsymphony.co/
http://www.thehotelsnetwork.com/es
https://www.travelperk.com/
https://www.travisy.com/
https://treewi.com/
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86 Trenes.com https://www.trenes.com/ 2014 Pere Sallent Costajussà (CEO i 
fundador) 
Marc Cortadellas Laborda  
(fundador i director tècnic). 

87 TripUniq https://tripuniq.com/ 2014 Charles Elias (fundador) 
Eduard Martínez (CTO) 

88 Tuisy: planes, chat 
 y amigos 

Tuisy: Planes, chat y amigos a Play Store, 
domini web: http://www.tuisy.com/ (inactiu) 

2014 José Monegal (comunicació) 
Oded Lida (CEO) 
Alejandro Mowset (CTO) 

89 UnSheeping https://www.unsheeping.com/booking  2014 Carlos Garcia Bernaldez  
(Managing Director i fundador) 
Ferran Llinas (fundador i advisor) 

90 Viajes.com http://www.viajes.com/ 2014 Diego Polaina (responsable de 
comptes) 
Amado martin (CEO i fundador) 

91 Vreasy https://web.vreasy.com 2012 Martin Picard (CEO i fundador) 
Mauro Asprea (CTO) 

92 Waynabox https://waynabox.com/es  Falta un  
nombre 2014 

Fernando Villar (CTO) 
Natàlia Capdevila Gallardo  
(comunicació i social media) 
Julio Garcia (CMO), Beatriu D'estiu 
(COO). 

93 Webclymb https://webclymb.com/es 2017 Jorge Melo (CMO) 
Albert Moya (soci) 

94 Xceed https://xceed.me/es/ *2009 Miguel Andrés Ramírez Estrada 

95 Yumm! http://yummapp.com/ 2016 Marta García García (directora 
d'operacions) 
 Anel Duisenova (account manager 
intern) 

https://www.trenes.com/
https://tripuniq.com/
https://www.unsheeping.com/booking
https://web.vreasy.com/
https://waynabox.com/es
https://webclymb.com/es
https://xceed.me/es/
http://yummapp.com/
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* Informació no disponible, ja que no es compta amb el consentiment de les empreses per a compartir-ho. Per dubtes i consultes adicionals: 
saracajog@gmail.com. 
 

  Nom Contacte* Ubicació* Font 

1 Acqustic esteve.lombarte@acqustic.com i   
644330161 

C/ Cardona, 55. Sabadell El  País 

2 Ahora Vuelvo Mamá info@ahoravuelvomama.es  C/Demestre nº8 Startupxplore 

3 Airning info@airning.com C/Aragó, 472 Barcelona Startup 
Map 

4 Apartum hello@apartum.com 
sergi@apartum.com 

C/ Muntaner, 179, 3r 1a  
(segons Barcelona Start Up,  
Rambla Catalunya 53) 

Startupxplore 

5 Barcelona Eat Local 
Food Tours 

 info@barcelonaeatlocal.com C/ Hurtado, 28 Barcelona Startup 
Map 

6 Bidaway info@bidaway.com i  
customerservice@bidaway.com 

333 Bush Street, suite 2020 
 (San Francisco, California) i  
Avinguda Diagonal, 405B, 1º 2ª  
(Barcelona) 

Crunchbase 

7 Broomx Technologies hello@broomx.com i  
933154929 

C/ Badajoz, 88  Barcelona Startup 
Map 

8 Buscorestaurantes.com informacion@buscorestaurantes.com  C/ Pau Claris 194-196 6ª planta Startupxplore 

9 Buscounviaje.com viajeros@buscounviaje.com 
9330028400 

C/ Violant d'Hongria 
 Reina D'Aragò 107-109 

Startupxplore 

10 BusUp info@busup.com 
 i 936896896 

Avinguda de la Marina nº1,  
Sant Boi de Llobregat 

Crunchbase 

mailto:saracajog@gmail.com
mailto:esteve.lombarte@acqustic.com%20i%20%20644330161
mailto:esteve.lombarte@acqustic.com%20i%20%20644330161
mailto:info@ahoravuelvomama.es
mailto:info@airning.com
mailto:info@barcelonaeatlocal.com
mailto:hello@broomx.com%20i%20933154929
mailto:hello@broomx.com%20i%20933154929
mailto:informacion@buscorestaurantes.com
mailto:viajeros@buscounviaje.com9330028400
mailto:viajeros@buscounviaje.com9330028400
mailto:info@busup.com%20i%20936896896
mailto:info@busup.com%20i%20936896896
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11 Byhours hello@byhours.com 
602225694 

Plaza Pau Vila, 1,  
Edificio Palau de Mar 3 A2 
(Barcelona) 

Startupxplore 

12 Caravelo info@caravelo.com Ronda de Sant Pere 19, 6-4 Startupxplore 

13 CavaEmotions info@cavaemotions.com 673090920 Calle Les Flors 42 Baixos 1ª  
(Sant Sadurni d'Anoia) 

Startupxplore 

14 Celebreak daniel@celebreak.eu  
o 654502782 

C/ Joaquim Ruyra, 9-11 Crunchbase 

15 Charterdart Barcelona hello@charterdart.com i 931815342 C/ de l'Escar, 26 Barcelona Startup 
Map 

16 Check-eat info@chech-eat.com,  
hola@check-eat.com, 933157451 

C/ Llacuna, 162 Barcelona Startup 
Map 

17 Citibeats go@citibeats.net o 937825152  C/Pellaires, 5 Barcelona Startup 
Map 

18 Citygrum info@citygrum.com 934465971, Avinguda Josep Tarradelles, 157 Startupxplore 

19 CloudGuide info@cloudguide.me, 32200040 C/ València, 231, 2n 1a Crunchbase 

20 correYvuela support@correyvuela.com o C/ San Elías, 29, Esc. B, 6e 1a Startupxplore 

21 Curiooso info@curiooso.com C/ Provença, 556 ESC.A, p4 pta3 Gust.com 

22 Datumize contact@datumize.com 
935952343 

Avinguda del Progrés, 16, 
Viladecans 

Startupxplore 

23 Daysk info@daysk.com C/ Felip Gil 6 Barcelona Startup 
Map 

24 delbarri.com hola@delbarri.com, 609274828 Avinguda Diagonal, 491, àtic 1a Startupxplore 

25 Divescover dive@divescover.com Gran Via de les Corts Catalanes, Startupxplore 

mailto:hello@byhours.com602225694
mailto:hello@byhours.com602225694
mailto:info@caravelo.com
mailto:info@cavaemotions.com%20673090920
mailto:daniel@celebreak.eu%20o%20654502782
mailto:daniel@celebreak.eu%20o%20654502782
mailto:hello@charterdart.com%20i%20931815342
mailto:info@chech-eat.com
mailto:info@chech-eat.com
mailto:go@citibeats.net%20o%20937825152
mailto:info@citygrum.com
mailto:info@cloudguide.me,%2032200040
mailto:support@correyvuela.com,%20902992286
mailto:info@curiooso.com
mailto:contact@datumize.com935952343
mailto:contact@datumize.com935952343
mailto:info@daysk.com
mailto:hola@delbarri.com,%20609274828
mailto:dive@divescover.com
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271  

26 EscapadaRural ana@escapadarural.com  
miryam@escapadarural.com 

C/ Àvila, 112, 1ºB  Startupxplore 

27 Exoticca clientes@exoticca.com919011589 Passeig de Gracia, 50, 3r  (Domicili 
fiscal) 

Crunchbase 

28 Fantastiq Tansmedia 
 solutions 

info@fantastiq-transmedia.com C/ Sant Joan de la Salle, 42 Barcelona Startup 
Map 

29 Flyby info@flyby.es 
937370546 

Aeroport de Sabadell, C/ Bellaterra 
i  
a Londres 75 Shelton St.  

Startupxlpore 

30 FlyKube hello@flykube.com C/Tuset, 32, planta 9 Crunchbase 

31 Flyshionista hello@flyshionista.com  C/ Casanova, 195, Entr. 3a Startupxplore 

32 Foodie&Tours hello@foddietours.es i  
656304893  
(618626152 segons Facebook) 

C/ Montsió 10  Crunchbase 

33 Footptint thefootprintme@gmail.com i 
684397106 

-- F6s.com 

34 Fotoraporto info@fotoraporto.com Avinguda Diagonal, 296.  El  País 

35 Friendly Rentals info@friendlyrentals.com  
932688051 

Passatge Sert, 1-3, Baixos Crunchbase 

36 Gotaki info@gotaki.com C/ Consell de Cent, 159, local G Gust.com 

37 greencustomers info@greencustomers.net C/ Llacuna, 162-164 F6s.com 

38 Grou App hello@grouapp.com C/ del Sol. Sabadell Startupxplore 

mailto:clientes@exoticca.com919011589
mailto:info@fantastiq-transmedia.com
mailto:info@flyby.es937370546
mailto:info@flyby.es937370546
mailto:hello@flykube.com
mailto:hello@flyshionista.com
mailto:hello@foddietours.es%20i%20656304893%20(618626152%20segons%20Facebook)
mailto:hello@foddietours.es%20i%20656304893%20(618626152%20segons%20Facebook)
mailto:hello@foddietours.es%20i%20656304893%20(618626152%20segons%20Facebook)
mailto:thefootprintme@gmail.com%20i%20684397106
mailto:thefootprintme@gmail.com%20i%20684397106
mailto:info@fotoraporto.com
mailto:info@friendlyrentals.com%20932688051
mailto:info@friendlyrentals.com%20932688051
mailto:info@gotaki.com
mailto:info@greencustomers.net
mailto:hello@grouapp.com
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39 Guidd go@guidd.io o 937636163 C/Llacuna, 162 (segons Barcelona 
Startup Map) i domicili social a 
C/Sant Joan de Malta, 10, escala C 
(segons la seva web) 

Barcelona Startup 
Map 

40 Guidemeup info@guidemeup.com c/ Pujades, 304 Startupxplore 

41 Hey Mondo hola@heymondo.es C/ Juan de la Cierva, 5, Bajos 
Granollers 

Startupxplore 

42 Ijendu info@ijendu.com 
657238277 

-- Startupxplore 

43 iKeyBnB info@ikeybnb.com 
644234633  

Torrent d'en Vidalet 21, 1-2 Startupxplore 

44 Immfly hello@immfly.com  
935991913 

Plaça d'Europa 1 
Hospitalet de Llobregat 

Startupxplore 

45 itineralia info@itineralia.es Carretera Reial, 106 
Sant Just Desvern 

Startupxplore 

46 KangApp kangapp@kangapp.com Sabadell Startupxplore 

47 Knok info@knok.com C/ Comte d'Urgell 240 Startupxplore 

48 Labishi info@labishi.net Avinguda Rius i Taulet 29, 3r 5a  
(Sant Cugat del Vallès) 

Startupxplore 

49 LaComunity info@lacomunity.com,  
omunicación@lacomunity.com 
 931700188 

Travessera de Gràcia, 62 Startupxplore 

mailto:go@guidd.io%20o%20937636163
mailto:info@guidemeup.com
mailto:hola@heymondo.es
mailto:info@ijendu.com657238277
mailto:info@ijendu.com657238277
mailto:info@ikeybnb.com644234633
mailto:info@ikeybnb.com644234633
mailto:hello@immfly.com%20935991913
mailto:hello@immfly.com%20935991913
mailto:info@itineralia.es
mailto:kangapp@kangapp.com
mailto:info@knok.com
mailto:info@labishi.net
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50 LeadTech 934989620 Avinguda del Litoral, 12 (una altra 
seu a Badalona i a Florida) 

Startupxplore 

51 Lodgify marketing@lodgify.com  C/ Domènech, 7  
(segons Startupxplore) 
C/ Aragó 182  
(segons Facebook) 

Startupxlpore 

52 Mensaxe cristian@mensaxe.com Ronda Sant Pere, 52, 6ª planta Startupxplore 

53 Mileshake hello@manuelapereira.com  
i 692267684 

-- Gust.com 

54 Mooveteam info@mooveteam.com 
934863075 

Avinguda Meridiana 27-29 Startupxplore 

55 Mubawab 934883588 (segons infocif),  
931594348 (informa) 

C/ Provença 277  
(segons Startupxplore),  
Camí de Can Ametller 24 pl. 5-6,  
Sant Cugat del Vallès  
(segons infocif, informa i ranking-
empresas.eleconomista.es)   

Startupxplore 

56 Nattule info@nattule.com 
937070705 

C/ Sardenya, 229, àtic Startupxplore 

57 Nautal info@nautal.es 
935511438 i 935511437, 

C/ Josep Pla, 2, B3, 6B Startupxplore 

58 Only-Apartments info@only-apartments.com,  
933017678 

Avinguda Drassanes, 6-8, 15a 
planta 

Startupxplore 

mailto:marketing@lodgify.com
mailto:cristian@mensaxe.com
mailto:hello@manuelapereira.com%20i%20692267684
mailto:hello@manuelapereira.com%20i%20692267684
mailto:info@mooveteam.com934863075
mailto:info@mooveteam.com934863075
mailto:info@nattule.com937070705
mailto:info@nattule.com937070705
mailto:info@nautal.es935511438%20i%20935511437,
mailto:info@nautal.es935511438%20i%20935511437,
mailto:info@only-apartments.com,%20933017678
mailto:info@only-apartments.com,%20933017678
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59 Opportumeety community@opportumeety.com  
699601643 

Travessera de Gràcia, 274 Crunchbase 

60 Outdooing.com hola@outdooing.com 638015459 Av. Lluís Companys, 3, 
Vilafranca del Penedès (segons 
Facebook)Passatge 
Noucentisme, 19, Vilafranca del 
Penedès (segons Startupxplore) 

Startupxplore 

61 Parkimeter info@parkimeter.com 
934594109 

Plaça Sagrada Familia, 9 Startupxplore 

62 Passnfly tech.support.europe@passnfly.com,  
info@passnfly.com  
933094869,  

C/ Llul, 51 (Techcenter Europe)  
(segons la web, a Startupxplore 
posa el mateix carrer però 
el número 321) 

Startupxplore 

63 PlanBClub whatsapp, info@planbviajes.com 
932202100, 693516019 

C/Lepant 296, 5-2 Startupxplore 

64 Restaurantes.com info@restalo.com o  
restaurantes@restaurantes.com 

C/ Guitard, 43. Startupxplore 

65 ReviewPro press@reviewpro.com 
934520069 

C/Aribau 240, 6-M Startupxplore 

66 Roomlan info@roomlan 
934746529, 

C/Mossèn Jacint Verdaguer, 6,  
Cornellà de Llobregat 

Startupxplore 

67 Roomonitor info@roomonitor.com C/ Llacuna, 162-164, Oficina 304 Crunchbase 

68 Roomtab systems 
(Roomapp) 

info@roomtab.com C/Almogàvers, 165 Startupxlore 

mailto:community@opportumeety.com%20699601643
mailto:community@opportumeety.com%20699601643
mailto:hola@outdooing.com%20638015459
mailto:info@parkimeter.com934594109
mailto:info@parkimeter.com934594109
mailto:press@reviewpro.com934520069
mailto:press@reviewpro.com934520069
mailto:info@roomlan934746529,
mailto:info@roomlan934746529,
mailto:info@roomonitor.com
mailto:info@roomtab.com
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69 RuralDir *No hi ha contacte corporatiu, 
el de Mireia García és:  
hola@mrandmisscolors.com  

Casa Mestres, S/N Pujalt  
(Alta Segarra),  
segons la seva web, 
domiciliada a C/Llacuna 162 
 (Barcelona). 

Startupxplore 

70 Skitude info@skitude.com  
i 648216586 

C/Bruc, 20, Tordera (domicili 
social) i  
oficines al polígon industrial 
Polingesa  
C/Bruc 23-25 de Riudellots de la 
Selva 

Crunchbase 

71 Skiverse info@skiverse.com 937872153 C/ Prat de la Riba, 88, 1r 1a 
Terrassa (domicili social segons 
web), C/ Mossèn Josep Pons, Les 
Fonts (Terrassa) 

Startupxplore 

72 Smart Golf Barcelona  info@smartgolfbarcelona.com  
627855387 

C/ Francisco Giner, 21, Baixos Barcelona Startup 
Map 

73 SmarTech Group info@smartechgroup.es 
633382398 (Rolando Garcia) o  
645619361 (Gaetano Serrano) 

C/ Balmes 209 Startupxplore 

74 SocialCar press@socialcar.com 
info@socialcar.com 
931931611 

C/ Tuset, 19 Startupxplore 

75 Spotsuite info@spotsuite.com C/Almogàvers, 165 Startupxlore 

76 Stayforlong help@stayforlong.com 
935437382 

C/ Muntaner 112, 1r 1a Startupxplore 

77 Subasta de ocio info@subastadeocio.es C/ Pamplona 96-104, Local 17 Startupxplore 

78 Symphony 
(de Ode to Joy) 

697218347 Ronda Sant Pere, 11 Startupxplore 

mailto:info@skitude.com%20i%20648216586
mailto:info@skitude.com%20i%20648216586
mailto:info@skiverse.com%20937872153
mailto:info@smartgolfbarcelona.com%20627855387
mailto:info@smartgolfbarcelona.com%20627855387
mailto:info@smartechgroup.es633382398%20(Rolando%20Garcia)%20o%20645619361%20(Gaetano%20Serrano)
mailto:info@smartechgroup.es633382398%20(Rolando%20Garcia)%20o%20645619361%20(Gaetano%20Serrano)
mailto:info@smartechgroup.es633382398%20(Rolando%20Garcia)%20o%20645619361%20(Gaetano%20Serrano)
mailto:info@spotsuite.com
mailto:help@stayforlong.com935437382
mailto:help@stayforlong.com935437382
mailto:info@subastadeocio.es
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79 TableTech info@tabletech.es 
931868076 

C/ Balmes, 209, 5e, 2a Crunchbase 

80 The Hotels Network info@thehotelsnetwork.com 
935392234 

Avinguda Diagonal, 439, 3r 1a F6s.com 

81 Trabber prlatamcom@prlatamcom.com 
636125308,  

C/ Mestre Joan Corrales 107, 
planta 2,  
Esplugues de Llobregat 
(domicili social segons web) 
C/ Tirso de Molina, 36, Polígon 
Infustrial  
Millars-el Quitllet, Cornellà 
(segons Startupxplore) 

Startupxplore 

82 Tradler info@tradler.vacationsi 697821874 C/ Provença 288 Crunchbase 

83 TravelPerk info@travelperk.com, 932201102  Via Augusta, 21-26, 6e Crunchbase 

84 Travisy info@travisy.com o  
press@travisy.com o  
contact@travisy.com 

C/ Tuset, 32 planta 9 Startupxplore 

85 Treewi Mateix telèfon que Nattule 
937070705* 

C/ Sardenya, 229 Linkedin 

86 Trenes.com contacto@trenes.com 
902008631 

C/ Lluna, 15, Sentmenat  Startupxlore 

87 TripUniq info@tripuniq.com C/ Llacuna, 162, Box 102  
(Barcelona Activa) 

Startupxplore 

88 Tuisy: planes, chat 
 y amigos 

prensa@tuisy.com 
650958940 

No apareix Startupxlore 

mailto:info@tabletech.es931868076
mailto:info@tabletech.es931868076
mailto:prlatamcom@prlatamcom.com636125308,
mailto:prlatamcom@prlatamcom.com636125308,
mailto:info@tradler.vacationsi%20697821874
mailto:info@travelperk.com,%20932201102
mailto:contacto@trenes.com902008631
mailto:contacto@trenes.com902008631
mailto:info@tripuniq.com
mailto:prensa@tuisy.com650958940
mailto:prensa@tuisy.com650958940
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89 UnSheeping info@unsheeping.com C/ Llacuna, 162, Box 116 
(Barcelona Activa, segons la seva 
web)  
Avinguda Portal de l'Àngel, 36  
(segons Startupxplore) 

Startupxplore 

90 Viajes.com comunicación@wiprojects.net C/ Constitució, 3, 4t 3a,  
Sant Just Desvern 

Crunchbase 

91 Vreasy welcome@vreasy.com 
931223388 

C/ Zamora, 46 (a Barcelona)  
i a Austin (Texas, USA) 

Startupxplore 

92 Waynabox hola@waynabox.com  
633163268 933930135 

C/ Rosselló i Porcel, 21 F6s.com 

93 Webclymb info@webclymb.com 
629567771 

C/Sevilla, 52 (Barcelona) i 
C/alicates, 2 (Sevilla) 

Linkedin 

94 Xceed info@xceed.me, 934636325 C/ Pallars 141 - 

95 Yumm! hola@yumm.es C/ Aragó 186, 2º4 F6s.com 

* Informació no disponible, ja que no es compta amb el consentiment de les empreses per a compartir-ho. Per dubtes i consultes adicionals: 
saracajog@gmail.com. 
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  Nom Activitat 

1 Acqustic Plataforma musical per cercar grups o cantants de 
música en directe a través de la ubicació, estil, tarifa i 
puntuació. 

2 Ahora Vuelvo Mamá Vols d'anada i tornada el mateix dia.  

3 Airning Start up de reclamacions de vols per retards de llarga 
durada (més de tres hores) que ofereix assessorament 
legal davant les companyies aèries a canvi del 25% de la 
quantitat recuperada més IVA.  

4 Apartum Lloc web de comparació per al lloguer de vacances que 
troba i compara les millors ofertes arreu del món. 
Ràpidament escaneja i compara milions de cases de 
vacances amb proveïdors com Booking.com, Airbnb o 
TipAdvisor.  

5 Barcelona Eat Local  
Food Tours 

Plataforma que ofereix recorreguts a peu, adequats per 
a totes les edats i nivells de condicionament físic, i 
dirigits per aliments locals qualificats. Les guies guien a 
les persones a través d'una experiència de saboroses 
degustacions de cuina creativa d'establiments de 
propietat local. 

6 Bidaway Plataforma online a través de la qual s'ofereixen 
experiències úniques i exclusives amb celebrities 
nacionals i internacionals relacionades. 

7 Broomx 
Technologies 

Companyia de projecció de realitat virtual a espais reals 
amb  
clients de diversos sectors, entre d'altres el turisme o 
l'oci. 

8 Buscorestaurantes.c
omm 

Guia de cerca de restaurants 

9 Buscounviaje.com Intermediari entre viatgers i agències amb més de 100 
agències (portal). Ofereix recomanacions 
personalitzades basades en els gustos dels usuaris. 

10 BusUp Plataforma de reserver par a la distribució d'autobusos a 
la carta que té com a objectiu oferir solucions de 
mobilitat col·lectiva i sostenible sempre que el transport 
públic sigui escàs o limitat en la disponibilitat de temps i 
on l'única alternativa és el cotxe.  

11 Byhours Plataforma online per reservar habitacions d'hotel 
decidint l'hora de check-in i el temps de duració de la 
microestpancia amb  packs de 3, 6 o 12 hores que 
s'adapten al teu horari i estil de vida.  

12 Caravelo Solucions per les aerolínies 

13 CavaEmotions Agencia de tours ecològics 

14 Celebreak Experiència de futbol per a futbolistes aficionats que 
busquen jugar i gaudir del futbol. Organitzen 
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esdeveniments durant tot l'any, ja que els seves grans 
copes / tornejos estan en cooperació amb el FC 
Barcelona i el Reial Madrid. 

15 Charterdart 
Barcelona 

Empresa que ofereix iots de luxe per a llogar 
especialitzada en iots a partir de 24 metres (78 peus). 
Permet reservar en l'últim moment i aprofitar ofertes com 
el reposicionament, buits en el calendari i altres. Compta 
amb més de 1.400 iots proessionals tripulats.  

16 Check-eat Eina en línia i SaaS que tradueix i digitalitza els menús. 
Els restauradors poden personalitzar els menús i les 
dades relacionades amb els seus plats (ingredients, 
descripcions o imatges). Ofereix la possibilitat als clients 
de realitzar una comanda directament.  

17 Citibeats Plataforma de participació ciutadana d'intel·ligència 
artificial per incentivar solucions humanes a les 
preocupacions i problemes socials.  

18 Citygrum Gestió d'apartaments turístics per a la economia 
col·laborativa. 

19 CloudGuide 
 
 
 
 
 
 

Aplicació per smartphone ja sigui Android o IOS que 
ofereix  
contingut 100% oficial des de una interfície única. Hi ha 
museus, monuments, parcs i galeries d'art. Un nou canal 
de comunicació internacional per facilitar l'accés a 
continguts oficials, interactuar amb la cutura, 
comprometre als visitants, recollir dades estadístiques i 
molt més.  

20 correYvuela Construeix una base de dades d'usuaris i una comunitat 
que empri el xatbot, que revolucionarà la indústria dels 
motors de cerca de vols. Ofereix la millor opció de vol de 
manera ràpida i còmode a través de Whatsapp, 
Facebook Messenger, Telegtam o SMS. 

21 Curiooso Plataforma de votació per viatges en grup. L'usuari 
comparteix les idees de viatge (per exemple, visitar X), i 
la resta del grup voten les seves idees preferides. Al 
final, les idees s'organitzen i codifiquen color segons el 
nombre de vots. 

22 Datumize Datumize ofereix solucions en sectors com la logística, el 
comerç minorista, el turisme i la indústria mitjançant la 
transformació de dades fosques en resultats 
empresarials rendibles, encara que la seva tecnologia 
podria ser inclosa en qualsevol sistema. 

23 Daysk Eina per cercar i reservar espais de treball al instant, 
quan i on les necessitis.  

24 delbarri.com Compra online en les tendes de comerç tradicional de 
Barcelona sense cues ni carregant bosses.  

25 Divescover Plataforma de reserves per activitats de buceig 
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26 EscapadaRural Plataforma de reserves per a escapades rurals 

27 Exoticca Facilita als clients la possibilitat de conéixer els llocs més 
 bonics i estimulants del planeta amb les millors 
propostes de viatge del mercat però amb qualitat i 
comfort. 

28 Fantastiq Tansmedia 
solutions 

Plataforma per crear aventuras basadas en una 
col·lecció de reptes basats en la ubicació. Les històries 
poden ser des d'aventures turítiques fins a rutes 
educatives, esdeveniments promocionals de màrqueting 
o aventures de lleure.  

29 Flyby Servei de pilotatge privat sota demanda pioner a Europa 
a través de drons.  

30 FlyKube Ofereix viatges sorpresa, ja sigui sense conéixer la data 
 (seleccionant solament el mes), sense conéixer el destí 
 (podent descartant algun) o sense conéixer cap de les 
anteriors.  

31 Flyshionista Aplicació dissenyada per trencar les nombroses barreres 
de mercat  a què s'enfronten els compradors electrònics 
internacionals.  
L'aplicació connecta els caçadors d'estil (hunters) i els 
viatgers de tot el món.  
D'una banda es troben els caçadors: amants de la moda 
que busquen articles que no es distribueixen o que són 
massa cars als seus països.  
A l'altre costat, els agents estan disposats a guanyar 
diners amb els seus viatges, simplement comprant i 
lliurant articles d'estil a la destinació. 

32 Foodie&Tours Turisme gastronòmic a través d'establiments de caire 
local amb especialistes en gastronomia local.  

33 Footptint Plataforma que uneix voluntariat, un consum socialment 
responsable i un turisme responsable. 

34 Fotoraporto Plataforma de "fotoprotesta" i "fotoproposta" per a ús 
ciutadà, per a associacions, ONG o institucions.  

35 Friendly Rentals Friendly Rentals, amb seu a Barcelona, ofereix més de 
3.300 apartaments de lloguer de vacances en més de 31 
destinacions internacionals. 

36 Gotaki Els viatgers poden crear rutes intel·ligents mitjançant l'ús 
de la tecnologia de veu integrada i reservar totes les 
seves experiències desitjades a la ciutat. La tecnologia 
de Gotaki agrega els llocs rellevants d'una ciutat i crea 
perfils adaptats als visitants de la ciutat (present a 10 
països d'Europa) 
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37 Greencustomers Empresa compromesa amb el medi ambient que ajuda 
als 
 allotjaments turístics a disminur els consums directes 
(subministres) i indirectes (bugaderia) per estancia. 

38 Grou App Aplicació guia que recomana els millors locals i festes 
per trobar el lloc idoni, ja sigui en algun lloc remot o al 
costat de casa tant per Android com per a IOS amb la 
informació completa dels esdeveniments i locals 
musicals de la ciutat amb l0opció d'apuntar-se a llistes 
exclusives o comprar entrades 

39 Guidd Plataforma B2B que ofereix als viatgers experiències 
personalitzades a l'aire lliure amb guies locals 
especialitzats.  

40 Guidemeup Plataforma online per a que qualsevol persona pugui 
publicar la seva  pròpia aplicació amb contingut i oferta 
turística. Serveix per crear les guies interactives de 
turisme, cultura i oci basant-se en contingut propi o de 
tercers i difondre-les per al seu ús en smartphones o 
tauletes 

41 Hey Mondo Broker d'assegurances especialista en viatges. Mondo 
manera d'entendre les assegurances de manera 
intel·ligent, justa i transparent. 

42 Ijendu Ja sigui un apartament per una nit, un cotxe durant una 
setmana  o un recorregut per la ciutat per part d'un local, 
Ijendu.com connecta persones amb experiències de 
viatge úniques, a qualsevol preu, a més de 34.000 
ciutats i 190 països. Ijendu.com és la forma més senzilla 
perquè les persones puguin rendibilitzar el seu espai 
extra, transport, experiències i mostrar-lo a un públic de 
milions. 

43 iKeyBnB Servei d'intercanvi de claus disponible 24 hores durant 
tot l'any de manera segura, ràpida i senzilla per a lloguer 
de vacances 

44 Immfly Plataforma d'entreteniment, venda i comunicació per als 
vol centrat en el mercat europeu per a vols interns. 
Ofereix continguts sense connexió als passatgers a 
través dels seus dispositius electrònics personals. 

45 itineralia Plataforma per descobrir rutes d'activitats a l'aire lliure i 
aconseguir descomptes en material esportiu. Per 
fomentar l'intercanvi de rutes    s'ha inclós la gamificació.  

46 KangApp Marketplace P2P que simplifica els viatges en família 
donant-los l'oportunitat de llogar tot allò que necessitin 
els seus nens al lloc de destinació (per exemple, cotxet 
pels nens). 

47 Knok Comunitat d'intercanvi de cases, on es pot intercanviar 
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l’habitacle amb altres membre, aconseguint així estalviar 
despeses d'allotjament durant les vacances.  

48 Labishi Cercador global i especialitzat en platges. Tracta 
d'ajudar als turistes a descobrir platges ideals allà on 
sigui.  

49 LaComunity Lloguer d'apartaments de qualitat per a les vacances. 
Amb presància a diversos països amb "reserva 
instantània".   

50 LeadTech LeadTech ofereix serveis d'alt nivell basats en Internet, 
solucions personalitzades per aconseguir un creixement 
continu i sostenible, creant i conreant relacions 
beneficioses duradores. 

51 Lodgify Programari que simplifica el marketing de lloguer de 
vacances.  
Permet que tant els propietaris del lloguer com els 
administradors de propietats creïn el seu propi lloc web 
compatible amb el mòbil.  
L'objectiu de Lodgify és ajudar a propietaris i gestors 
habilitant-los amb tecnolgia accessible i assequible.  

52 Mensaxe Sistema de comunicació xat amb traducció a temps real 
per  professionals de diferents sectors sense necessitat 
de descarregar-se ni registrar-se a cap app.  
Pot ser amb un widget integrat a la web, amb un xat 
directa amb un codi QR o URL o integrat dins una 
aplicació de tercers 

53 Mileshake Connecta els passatgers del mateix vol o hora d'arribada 
de l'aeroport  per compartir el viatge fins a la destinació 
final (es comparteixen els costos  de desplaçament). 

54 Mooveteam Aplicació professional per organitzar esdeveniments de 
teamBuilding guiats per iPad/iPhone 

55 Mubawab Portal web d'anuncis immobiliaris moderns i pràctics par 
a la comunitat àrab i que en l'actualitat està present a 
Egipte, Qatar, Amman, Bahrein, Marroc i als Emirats 
Àrabs. Amb seu a Barcelona i a Casablanca (Marroc).  

56 Nattule Marketplace 100% ecoturístic. Cercar activitats i 
experiències de turisme sostenible i eco-aventura.  

57 Nautal Apropa el món de la nàutica a les persones per un millor  
aprofitament dels vaixells, els ports i la cultura nàutica 
entre la ciutadania reduint les barreres per gaudir del 
mar.   

58 Only-Apartments Empresa especialista en el lloguer d'apartaments per 
estades curtes  por oferir una major selecció 
d'apartaments com a alternativa als hotels.  
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59 Opportumeety Plataforma web social per connectar assistents 
d'esdeveniments en temps real mentre es desplacen en 
transport públic i en zones d'espera per anar a 
esdeveniments. 

60 Outdooing.com Plataforma online especialitzada en esports outdoor 
on l'usuari pot comprar i venda material esportiu 
d'aquest tipus o reservar activitats.  

61 Parkimeter Operador comercial d'aparcaments de rotació "off-street" 
d'Espanya amb més de 380 pàrkings.  

62 Passnfly Solucions per a passatgers aèris, distribuïdors de 
viatges, aerolínies i aeroports. Automatiza els check-ins, 
recull les targetes d'embarcament a través de 200 
principals companyies aèries i fins i tot sense connexió a 
Internet, processa els checkin.  

63 PlanBClub Xarxa social per a trobar companys de viatge. 

64 Restaurantes.com Reserva de restaurants d'Espanya i descomptes.  

65 ReviewPro Proveïdor de solucions de Guest Intelligence a marques 
hoteleres independents a tot el món. Inclou la gestió de 
la reputació en línia i la solució d'enquestes convidades 
que permeten als hotelers obtenir una visió més 
profunda de les fortaleses i debilitats, augmentant la 
satisfacció dels clients, el rànquing dels llocs de revisió i 
les OTA.  

66 Roomlan Lloguer per estades d'hores, dies o mesos.  

67 Roomonitor Plataforma Saas de IOT per allotjaments turístics. 

68 Roomtab systems 
 (Roomapp) 

Roomtab (desenvolupa solucions mòbils innovadores pel 
sector  cturístic i hoteler). Roomapp (Canal de 
comunicació i interacció entre hoste, hotel i ciutat). 

69 RuralDir Promoció de cases rurals de tota Espanya.  

70 Skitude Xarxa d'aplicacions mòbils que connecten una comunitat 
mundial  d'entusiastes del esquí, la neu i l'aire lliure. 
Permet fer un segiment, analitzar, comprar i compartir la 
activitat de l'usuari alhora que es competeix per guanyar 
premis.  

71 Skiverse El primer agregador de forfets i serveis a destinació 
exclusiva per a agències de viatges. Digitalitza les 
activitats d'esquí i les distribueix a les agèncias de 
viatges físiques i online. 

72 Smart Golf Barcelona  Agència local de viatges de golf amb el su propiespai de 
reservas que ofereix estàncies de golf úniques junt a oci, 
cultura i exclusivitat.  

73 SmarTech Group Empresa B2B2C especialitzada en la programació i 
desenvolupament d'aplicacions mòbils de realitat 
augmentada pel sector turístic,  hosteler i food& 
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Beverage. 

74 SocialCar Lloguer de cotxes per hores, dies, setmanes o mes a 
prop d'on es troba l'usuari.  

75 Spotsuite Permet als usuaris i organitzacions individuals crear i 
compartir  rutes relacionades amb diversos temes com 
ara història, literatura, gastronomia, etc. Aquestes rutes 
es poden arrossegar a qualsevol dispositiu mòbil que 
tingui instal·lada l'aplicació. 

76 Stayforlong Portal web de reserves d'hotels, especialitzat en estades 
de tres nits i més en hotels de tot Espanya. Com més 
temps es quedi, menys pagarà.  

77 Subasta de ocio L'usuari indica el preu a través de subhasta. La 
plataforma ofereix estàncies d'hotels, viatges, cursos, 
experiències i restaurants al preu que fixa l'usuari.  

78 Symphony  
(de Ode to Joy) 

Symphony combina una experiència d'usuari intuïtiva i la 
tecnología intel·ligent.  
L'usuari classifica per gustos els llocs o restaurants que 
prefereix i la aplicació li ofereix una recomanació local 
més personalitzada.  
Aplicació exclusiva per a IOS i destinada a un target amb 
nivell adquisitiu elevat.  

79 TableTech Inferfície creada per a hotels, restaurants i creuer de 
carta  digital customitzada que permet la visualització i 
comanda de tots els plats, productes  i serveis dels 
establiments de forma senzilla, ràpida i visual. 

80 The Hotels Network Ofereix als hotels la tecnologia per augmentar les seves 
reserves directes, fins a un 40% més, afegint una capa 
d'eines al lloc web i al motor de reserves. 

81 Trabber Cercador de vols, hotels, cotxes de lloguer, autobusos i 
trens.  

82 Tradler Plataforma global que uneix els viatgers amb les millors 
activitats per ells.  

83 TravelPerk Plataforma de gestió i reserva de viatges de negocis de 
nova generació per a empreses de qualsevol mida. 
Única en el món per reservar viatges de negocis que són 
100% gratuïts. 

84 Travisy Servei gratuït de planificació de viatges a través d'un 
algoritme que personalitza l'itinerari en 10 segons. 
Ofereix rutes de transport, tickets, reserves a 
restaurants, lloguer de transport i guia online.  

85 Treewi Web de reserves d'allotjaments pensats per al 
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ecoturisme.  

86 Trenes.com Ofereixen bitllets de trens, AVE i trens internacionals 
més barats a través  d'un algoritme informàtic que 
ordena en qualsevol ruta els  preus de menor a major. 

87 TripUniq Posa en contacte al viatger amb un expert local que 
planificarà de manera personalitzada l'estada del viatger 
i lliurarà la guia a través d'una aplicació fora de línia amb 
mapes amb intineraris diaris, informació de la ciutat i 
suggeriments.  

88 Tuisy: planes, 
 chat y amigos 

Aplicació. Xarxa social per a organitzar, compartir i unir-
se a diferents plans.  

89 UnSheeping Aplicació de viatges per iOS i Android que et permet 
reduir el preu de la reserva del teu hotel fins a poder 
aconseguir-lo de manera gratuïta. 

90 Viajes.com Comparador de preus de viatges pel mercat hispano 
parlant: permet la cerca instantània d'agències de 
viatges, aerolínies i hotels. 

91 Vreasy Plataforma per a la gestió de propietats i hostes a través 
de gestió automatitzada 

92 Waynabox Viatges amb destí sorpresa per dues nits fins abans de 
dos dies de sortir per 150 euros per diferents capitals 
europees.  

93 Webclymb Desenvolupament web per a guies de natura. 

94 Xceed Aplicació per buscar esdeveniments i festes a la ciutat, 
amb la opció d'inscriure's a llistes o comprar entrades.  

95 Yumm! Aplicació mòbil per a restaurants, disponible a Android/ 
iOS, amb un disseny senzill, visual i intuïtiu.  
Destinada tant a turistes com a locals amb un sistema de 
recomanació intel·ligent per suggerir plats i restaurants 
atractius per a cada ususari així com la informació 
detallada del menú del restaurant, els seus ingredients i 
al·lèrgens en 8 idiomes diferents. 

 

Annex 6. Exemples d’ Absorcions 

 

Cross-Tinental 
(2015) 
 

Gestió eficient de totes les necessitat de qualsevol hotel o 
cadena. Els  productes de programari de HTP són 
complementaris i fàcils d'usar. La va comprar SHR al agost 
de 2017, proveïdor de tecnología de distribució hotelera. 

Onfan  
(2011) 

Guia gastronòmica per estalviar temps a l'hora de decidir 
que menjar i on. La va comprar la francesa Voyage Privé 
l'any 2016. 
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Splendia 
(2004) 

Marca hotelera de luxe que ofereix hotels excepcionals a tot 
el món amb servei personalitzat.  

Trendditude 
(2012) 

Desenvolupa aplicacions del sector turístic a mesura amb 
sistema de recomanació intel·ligent. Segons Universia està 
extingida 

Trip4real 
(2013) 

Web on planificar els viatges de manera col·laborativa. La va 
comprar Airbnb 

* Only Apartments compra Migoa y Holiday Rentals, per això no hi ha informació de 
Migoa, que va néixer l'any 2011 i va ser comprada per Only Apartments l'any 2015. 

Only Apartments, fou fundad a Barcelona l'any 2006 per Alon Eldar i Elisabet 
Cristià.  

* MyTwinPlace es comprada per Nightswapping (startup francesa també d'intercanvi 
entre particulars de cases per una nit) al juliol de 2017. MyTwinPlace fou fundada al 

2012  per Jean Noel Saunier i va aconseguir una ronda de 750.000€.   

 

Annex 7. Exemples de projectes fallits 
 

Planedia  Eina fàcil i interactiva per planificar un viatge i compartir 
informació, especialment si es viatja en grup. Es poden 
cercar vols i hotels amb els socis o afegir la pròpia 
confirmació prèvia.  

Tripteria Espai on recollir trucs per a que qualsevol viatge surti més 
barat.  

Trovel Agència de viatges de luxe. Els membres poden viatjar junts 
i  conéixer viatgers amb gustos similars. 
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11. Glossari 

- Acceleradora: Institució que ajuda als emprenedors en fases avançades, seed 

i growth, amb un model de producte o servei ja testat, equip format i potser 

algun client a canvi d’obtenir una petita part del equity de la start up a canvi.  

- Branding: procés de construcció d’una marca que pot ser personal, corporativa 

o com a treballador. El seu objectiu és definir una avantatja competitiva, 

dissenyar una estratègia de marca competitiva, posicionar-se i donar valors i 

atributs a la marca per incrementar les vendes.  

- Business angel: persona física que inverteix una quantitat X de diners o altres 

recursos per finançar una start up.  

- CCO: Chieff Communications Officer. S'encarrega de la reputació corporativa, 

contactar amb els mitjans de comunicació i desenvolupar les estratègies de 

branding. A més, és habitual que aquesta figura la realitzi una persona amb el 

perfil de Director de Comunicació.  

- CEO: Chief Executive Officer. Conseller delegat o director executiu, és el 

màxim responsable de la gestió i direcció administrativa de l'empresa.  

- CIO: Chief Information Officer. Responsable dels sistemes de tecnologies 

d'informació de l'empresa, analitza quins beneficis pot treure l'empresa de les 

noves tecnologies.  

- Community manager: Professional que s’ocupa de les relacions i interaccions 

entre una entitat i els seus usuaris, clients i públic general, a través dels mitjans 

i les xarxes socials online. 

- Coworking: lloc físic en el que diverses start ups o professionals comparteixen 

espai per reduir els costos de lloguer o compra d’una oficina i es poden generar 

sinergies entre les diferents start ups i professionals.  

- CMO: Chief Marketing Officer. Responsable de les activitats de màrqueting que 

inclou el desenvolupament del producte, la publicitat, estudis de mercat i gestió 

de vendes i servei al client. 

- Crowdfounding: cooperació col·lectiva entre persones per aconseguir diners –

també poden ser altres recursos- i que s’utilitza per finançar les start ups.  

- CTO: Chief Technology Officer. Responsable tècnic del desenvolupament i 

correcte funcionament dels sistemes d'informació des del punt de vista de 

l'execució.  

- Equity: Part de la inversió en capital de risc que correspon als fons propis de la 

start up, és a dir, al finançament realitzat pels seus propietaris i inversors. 

- Escalabilitat: Créixer a ritme exponencial, és a dir, fer que els ingressos 

augmentin molt per sobre de les despeses. Es pot interpretar com la reducció 

del cost marginal de producció.  
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- Exit: Procés resultant d’obtenir una plusvàlua per la venda d’un actiu financer. 

En el cas de les start ups es tracta del guanys que s’obtenen de vendre la part 

proporcional a la seva inversió en l’empresa.    

- Growth Stage: Fase en la que la start up ja està establerta i ja comenci a estar 

poscionada.  

- Identitat corporativa: Igual que en les persones és única, irrepetible. És el 

conjunt d’atributs associats a la història del projecte empresarial i a la cultura 

corporativa que defineixen l’essència d’una organització identificant-la i 

diferenciant-la.  

- Incubadora: Institució que desenvolupa idees i tecnologies per potenciar el 

creixement de la start up proporcionant des d’un espai o local on treballar fins a 

assessorament legal pels projectes que s’hi desenvolupen des de la creació de 

l’empresa i especialment rellevants en el seed.   

- Influencer: Persona que compta amb certa credibilitat o seguidors i que per la 

seva presència i influència a les xarxes socials pot arribar a convertir-se en un 

prescriptor per una marca.  

- Marketplace: tenda virtual que ven productes i permet a altres venedors 

comercialitzar els seus propis articles a través de la mateixa.   

- Market Fit: Rendibilitat de la start up sabent si el producte s’aapta a les 

necessitats dels seus clients.  

- Pressupost: còmput anticipat del cost de les accions informatives i 

comunicatives que ha de realitzar una institució durant un període determinat 

(anual). Gestió i distribució són responsabilitat del director del gabinet. La 

importància que una entitat atorga a la comunicació es mesura pel pressupost. 

- RSC (Responsabilitat Social Corporativa): Activitats que van més enllà dels 

requeriments legals que realitza una organització com a conseqüència d’un 

compromís adoptat amb els seus grups d’interès per maximitzar la creació de 

valor compartit.  

- RSS: Really Simple Syndication. Eina senzilla que permet que puguis rebre 

directament a un ordinador o correu informació actualitzada sobre les pàgines 

web a la que es subscrigui la persona sense haver de visitar-la a la web 

contínuament.  

- Sala de premsa virtual (SPV): Pàgines en la web corporativa que ofereixen els 

serveis tradicionals del gabinet de comunicació. Ofereixen la informació a 

periodistes de mitjans i a usuaris, clients, nitiziens.  

- Seed Stage: fase inicial del negoci on l’equip desenvolupa el producte o servei 

i es planteja el model de negoci que, tot i que no cal que estigui totalment 

definit si ha de tindre uns objectius, o fites.  

- Venture Builders: institucions que impulsen la creació d’empreses o start ups 

basades en el copy-cut d’altres start ups d’èxit en altres països més 

desenvolupats, és a dir, replica un projecte ja existent en un altre país.               



116 
 

                                                                                                               


