Vols ser PARTNER?

Philinks
Secretaria: fes$bity@fes$bity.com
93 000 92 02 – 93 639 84 76
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SI ETS PARTNER…
Formaràs part del Club Fes&bity.
A més de par$cipar a la Fes&bity, podràs gaudir durant
un any de diferents actes i experiències:

tot

Tot l’any

• Ac&vitats exclusives i de networking.
• Accions de comunicació i visibilitat en el
sector de les TIC.
• Estaràs molt a prop del talent.

www.fes&bity.com @fes&bity
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TOTHOM VOL SER A LA FESTIBITY!
Ja són 15 anys celebrant una festa que ningú es vol perdre.

11 maig

• Benvinguda ins$tucional.
• Talent TIC: Xavier Sala i MarTn, economista.
• Lliurament Mencions Fes&bity.
• Parlaments.
• Sopar networking.

11 maig 2017
CÚPULA LAS ARENAS
Ubicada davant de Plaça Espanya, és una
sala única que uneix modernitat amb la
història de l’an$ga plaça de Las Arenas.

www.fes&bity.com @fes&bity
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POTS TENIR MOLTS FANS
Prop de 600 assistents.
Més de 20 partners.
Les principals ins$tucions.
Més de 180 empreses representades en cada edició.

•
•
•
•

11 maig

EL SECTOR TIC DE CATALUNYA A LA FESTIBITY
•
•
•
•

CEOS, CIOS i decision makers.
Professionals de les TIC.
FIBERS.
Qui vulgui passar una bona estona!

En aquesta edició volem arribar, a més, als 10.000

&tulats

FIBERS coincidint amb el 40 Aniversari de la FIB.

www.fes&bity.com @fes&bity
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GUANYA LA INICITIVA TIC!
11 maig

EN AQUESTA EDICIÓ ES RENOVA EL REGLAMENT:
- El premi anirà vinculat a la temà&ca.
- Com a partner pots presentar la teva candidatura.
REQUISITS:

• El projecte pot ser de la teva pròpia empresa patrocinadora o d’un tercer.
• El projecte ha de comptar amb accions concretes per, almenys, un dels 3 àmbits
plantejats en la menció:
• Captació de talent.
• Retenció de talent.
• Potenciació de talent.
En aquest sen$t ens pots presentar programes de formació, de reciclatge de
treballadors, projectes de Team building, de mo$vació de plan$lla, etc.
• Es valorarà la pluralitat, originalitat i abast de les inicia$ves presentades.

Pots veure detalls i jurat clicant aquí
www.fes&bity.com @fes&bity
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PONENT 15a FESTIBITY

Xavier Sala-i-MarTn
El 14è economista més inﬂuent
segons Richtopia serà el ponent de
la Fes&bity per parlar de talent.
Doctor en economia, catedrà&c a la
Columbia University, assessor econòmic
del Centre de Compe&&vitat i conegut
per les seves aparicions en diversos
mitjans de comunicació.

Editarem la seva intervenció a la
Fes&bity i donarem visibilitat als
patrocinadors gold.
www.fes&bity.com @fes&bity
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TALENT I CREATIVITAT
Coneixeràs d’a prop El Bulli Lab de Ferran Adrià.
1.500 m2 de coneixement, crea$vitat, concentració, rigor i altres
valors que mostren el talent i la crea$vitat de Ferran Adrià.

Data per conﬁrmar

www.elbullifounda$on.com
c. Mèxic, 17 – Barcelona

Després de la visita farem una

experiència gastronòmica
relacionada amb els germans Adrià
www.fes&bity.com @fes&bity
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TALENT I EQUIP
Lluís Torner, esic i premi
nacional de recerca 2016.
Director de l’Ins$tut de
Ciències Fotòniques.

Data per conﬁrmar
Visitarem l’ICFO de la mà del seu
director, Lluís Torner i podràs compar$r
aquesta experiència amb els teus clients
i/o col·laboradors.
ICFO inves$ga la frontera fotònica, les
seves aplicacions a la biomedicina,
energies renovables i tecnologia quàn$ca
entre d’altres. Visitarem:
• La sala de proto$ps.
• El laboratori.
• La sala experimental.

www.fes&bity.com @fes&bity
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NETWORKING AMB CIONET
CIONET és una gran xarxa de CIOS i directors TIC que
organitza diferents trobades de carácter molt exclusiu.

15 novembre

Com a patrocinador GOLD et convidarem a la trobada
que es celebrarà el proper 15 de novembre.

www.cionet.com

www.fes&bity.com @fes&bity
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TROBADA ANUAL
Després de la Fes&bity ens trobarem tots els partners
en un entorn especial.
Deixa’t sorprendre per la propera trobada!!!

Data per conﬁrmar
2 invitacions per partner

El 2016 vàrem disfrutar d’una visita exclusiva i sopar a la Fundació Miró.

www.fes&bity.com @fes&bity 10

TALENT I VOCACIÓ
La visita que vàrem fer va ser tot un èxit i per això ens
Data per conﬁrmar
hem animat a repe$r l’experiència.
Experiència estrella de l’edició 2016
Tant si ets un partner silver com gold podràs descobrir
la vocació, entre altres coses al Complex central dels
Mossos d’Esquadra.

Complex central Mossos d’Esquadra
• 84.000 m2 entre els termes municipals de Sabadell i Terrassa.
• 2.300 professionals especialitzats.
• Replega les unitats amb un major grau d’especialització.

www.fes&bity.com @fes&bity 11

CAPTACIÓ DE TALENT A LA UPC
T’assessorarem per tal de fer més efec$ves i atrac$ves
les teves sol·licituds a la borsa de la UPC.

Tot l’any

BORSA UPC:
Aquesta borsa compta amb ofertes de totes les
facultats de la universitat (la ges$ona UPC Alumni).
BORSA FIB i FIB Alumni:
Compta amb ofertes per a estudiants i $tulats de la FIB
Estem a la teva disposició per
apropar-te la món dels FIBERS
www.fes&bity.com @fes&bity 12

LINKEDIN I TALENT

FESTIBITY CONNEXION és el nou grup de LinkedIN per
tots els fans de la Fes&bity. CEOS, Fibers, CIOS i altres
inﬂuencers del sector us trobareu en aquesta xarxa.

Tot l’any

Un espai de debat on
el protagonista és el
Talent TIC.

www.fes&bity.com @fes&bity 13

www.fes&bity.com
Visibilitat online

Tot l’any
RESULTATS 2016
• Trànsit
• Con$nguts
• SEO
www.fes&bity.com

Clipping d’impactes

www.fes$bity.com/Comunicacio/clipping

2015

2016

VISITES PERFIL

3.159

6.749

IMPRESSIONS TWEETS

58.130

165.205

SEGUIDORS

288

458
www.fes&bity.com @fes&bity 14

ENTREVISTES ONLINE
Una vegada més et donem visibilitat.

Tot l’any

Comparteix amb nosaltres el talent de la teva
organització i en farem una noTcia!

www.fes&bity.com @fes&bity 15

PARLAREM DE VOSALTRES
A twiuer
@Fes&bity
@FibAlumni

Tot l’any

Al web de la Fes&bity
www.fes&bity.com/no&cies

www.fes&bity.com @fes&bity 16

US CONEIXERAN MÉS
Presència de marca en les 4 newsle>ers que la
Fes&bity envia als seus assistents durant l’any.
•
•
•
•

Tot l’any

Newsle>er: Nº1 Juny 2016
Contactes enviats: 760
Open rate: 35.4%
Vegades que s’ha obert: 753

I A MÉS,
SORTIREU
ALS MITJANS
www.fes&bity.com @fes&bity 17

Partner SILVER: 4.900 € + iva
CONTRAPRESTACIONS GENERALS
• Ac$vitats i avantatges descrits en el dossier excepte els indicats com a “GOLD”.

• Visibilitat i difusió en el món universitari.
• Proposar un projecte (propi o d’un client) per la Menció Inicia&va TIC.
• Figurar en els materials de difusió previs, durant i posteriors.
• Gaudir de la visibilitat als mitjans.
• Entregar informació sobre Talent el dia de l’esdeveniment.
• Opció a comprar &quets extra a un preu especial de 50€ + IVA.

CONTRAPRESTACIONS ESPECÍFIQUES SILVER
• Disposar de 5 &quets ordinaris + 3 VIP per assis$r i convidar a clients i/o a la pròpia
organització.
• Figurar en el web de la Fes&bity 2017:
• Al bloc inferior del web i a la pàgina especial de “Partners”.
• Publicació de noucies corpora$ves al web + difusió a Twiver de la Fes$bity.

*Per ser considerat partner és imprescindible haver signat la carta de
compromís facilitada per l’organització.
www.fes&bity.com @fes&bity 18

Partner GOLD: 7.500 € + iva (Màxim 10)
CONTRAPRESTACIONS GENERALS
• Ac$vitats i avantatges descrits en el dossier.

• Visibilitat i difusió en el món universitari.
• Proposar un projecte (propi o d’un client) per la Menció Inicia&va TIC.
• Figurar en els materials de difusió previs, durant i posteriors.
• Gaudir de la visibilitat a mitjans.
• Entregar informació sobre Talent el dia de l’esdeveniment.
• Opció a comprar &quets extra a un preu especial de 50€ + IVA.

CONTRAPRESTACIONS ESPECÍFIQUES GOLD
• Disposar de 10 &quets ordinaris + 3 VIP per assis$r i convidar a clients i/o a la pròpia organització.
• Visibilitat preferent de la marca del patrocinador en les diferents aplicacions.
• Figurar en el web de la Fes&bity 2017:
• Al bloc inferior del web i a la pàgina especial de “Partners”. Espai per explicar els serveis.
• Entrevista a un direc&u o especialista de l’empresa com a noTcia.
• Publicació de noucies corpora$ves al web + difusió a Twiver de la Fes$bity.
• Editarem la intervenció de Xavier Sala i Mar&n i donarem visibilitat als patrocinadors gold.
• Visita El Bulli Lab + Experiència gastronòmica.
• Acte exclusiu amb CIONET.
*Per ser considerat partner és imprescindible haver signat la
carta de compromís facilitada per l’organització.

www.fes&bity.com @fes&bity 19

L’equip

JUNTA FIB Alumni

• President: Sr. Albert Herrero (CIO Banc de Sang i Teixits).
• Vicepresidenta: Sra. Núria Castell (Degana de la FIB).
• Vicepresident 2n: Sr. Jordi Castells (CIO Miguel Torres).
• Secretària: Sra. Àngela Nebot (Professora Titular de la UPC).
• Tresoreria: Sra. Rosa Anglès (Cap Àrea de Recursos i Serveis de la FIB).
• Vocal. Sra. M. Àngels Amigó (Gerent de Finançament i Serveis de Caixabank).
• Vocal. Sr. Àlex Ballarín (Agile Coach & IT consultant).
• Vocal. Sr. Antoni Batlle (Director Tècnic a l'empresa Neodata Business, S.L.).
• Vocal. Sra. Clara Coronas.
• Vocal. Sra. Núria Majó (Informà$ca al CTTI - Generalitat (PTOP)).
• Vocal. Sra. Rosa M. Marun (Cap de Sistemes i Comunicacions de l'inLab FIB).
• Vocal. Sr. Oriol Maynés (Digital Marke$ng & eBusiness Consultant).
• Vocal. Sr. Josep Miquel (Director Canals Electrònics i Mitjans de Pagament ITNOW).
• Vocal. Sra. Mireia Par (Senior Principal Technical Account Manager d’Oracle).
• Vocal. Sr. Fermín Sánchez (Professor Titular d'Universitat, UPC).
• Vocal. Sr. Enric Vilalta.

Organització:
93 000 92 02
fes&bity@fes&bity.com

www.philinks.com
www.fes&bity.com @fes&bity 20

