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Els esdeveniments que venen



Fa més de 5.000 anys els egipcis ja celebraven grans cerimònies de coronació dels seus faraons

...d’aquí a 5.000 anys seguirem organitzant esdeveniments.



Cap a on van els esdeveniments?



Cap a on van els esdeveniments?

Suma d’efectes: EVOLUCIÓ NATURAL + REVOLUCIÓ COVID 19



1. Tecnologia centrada en les persones



Hem fet un curs intensiu de comunicació online...



- Multiplicar la difusió del missatge (híbrids, multi-seu, webinars)

- Augmentar el coneixement de l'audiència (big data, app, cookies, dades biomètriques.... )

- Generar engagement (+ participació activa del públic)

- Tècniques de neuromarketing per a testar y avaluar esdeveniments o parts de ells

- Gestió de convidats (convocatòria, seguiment, comunicació, control de accés... + 

temperatura corporal, control de aforament...)

Tecnologia per millorar processos



- Major sensibilitat a tot el que suposa aportació dades personals. 

- Demanda de una tecnologia més user friendly. 

- ¡Visca la desconnexió! Increment del valor de les activitats no tecnològiques. (la 

tertúlia, les emocions, l’ esforç intel·lectual i/o físic...)

Tecnologia per a persones cada dia més informades



2. El factor humà. Sentits y emocions



Maximitzar l’experiència utilitzant  els cinc sentits

Utilització dels 5 sentits: La gastronomia (el gust), el tacte i l’olfacte inclosos

Porta d’entrada dels estímuls que creem en els esdeveniments

El factor humà segueix sent el factor clau en les empreses. 

Els missatges emocionals arriben amb més força a l’audiència

Importància dels sentits



Crisis del Coronavirus

Trauma, situació extraordinària

Eliminació de barreres psicològiques defensives

Major sensibilitat a las emocions

Estat emocional post-Covid 19



Experiències singulars, extremes, originals, inèdites,...

(el que nostres convidats mai podran fer pel seu compte)

Torna el que és autèntic, natural, la cultura local, l’artesania, allò senzill, simple,...

Cercant l’experiència perfecte



3. La creativitat com a factor clau de l'experiència



Les experiències definiran els esdeveniments. 
La creativitat, el seu èxit

Creativitat col·laborativa
i la co-creació

+ Engagement

Els assistents crearan continguts 
(agenda, activitats, networking, 
sessions treball, storytelling...)



Som més sensibles que mai al malbaratament, al que no és sostenible, al que és superficial.... 
Tornem a la senzillesa, a allò que és amable però estimulant, emocional, sensorial... 

personalitzat al màxim

Empatitzar amb l’audiència és més important que mai
Conèixer l’audiència és clau

“GRANDEUR”

...arriba la FESTIVALITZACIÓ DELS ESDEVENIMENTS





Diferents activitats de contingut, aforament y durada diferents 

Al voltant d’un mateix espai clarament delimitat. 

Festivalització dels esdeveniments

Diferents perfils

Diferents gustos

Diferents estats d’ànimDiferents expectatives



Allargar l'experiència en el pre- y en el post-

per a augmentar (i allargar) el seu efecte sobre el públic



4. Evolució del concepte personalització



Personalitzar és imperatiu 
i afecta  a tots els elements de l'esdeveniment

La participacion activa es clau (implicació, ritme, cocreació,...)

Ja no adaptem l'activitat al venue. Cerquem un venue que s’adapti a la nostra activitat



5. Augment del nivell de socialització (networking)



Significa crear espais o activitats en les que el públic estigui disposat a 

relacionar-se amb els demés  de forma voluntària i lliure. 

Més temps lliure, temps de socialització



6. Sostenibilitat i medi ambient



La sostenibilitat i la cura de l’entorn ja no son una opció. 
El client ho exigeix i el públic de l'esdeveniment  ho valora com un aspecte clau a tenir en compte.

“Flygskam“
Destins més propers Reducció i reutilització

(el reciclatge, últim recurs)

Explicitem els esforços de l’organització als assistents. Demaneu un esforç real als assistents.
US HO AGRAIRAN!

Gastronomia de temporada 
i proximitat

Proveïdors locals

Activitats “verdes”



7. Salut, seguretat, naturalesa i benestar



La salut y la seguretat sanitària són condicions sine qua non dels esdeveniments.

No hi ha empresa que exposi als seus stakeholders al més mínim  risc de contagi. 

Si la salut no està garantida el millor és no fer l’esdeveniment.



Un gran primer pas que ja és al mercat: el test ràpid d’antígens

• Resultats en 15 minuts
• Fàcil d’aplicar
• Alta fiabilitat (més del 99,5 % en càrregues virals de contagi)
• Cost econòmic
• Limitació inicial de públics a edats d’entre 25 i 65 anys



El camí del retorn a la normalitat*

Immunitat 
col·lectiva 

Test ràpid 
d'antígens

Vacuna
Normalitat 
Post-Covid

DISPONIBLE HIVERN 2021 PRIMAVERA-ESTIU 
2021

* Previsions fetes en base a les dades disponibles a 9 de novembre de 2020



Cuidar al públic, vetllar pel seu estat físic i psicològic, incloure exercici físic en el 

programa i equilibrar la seva alimentació, atenent a les seves necessitats, son 

requisits cada cop més necessaris. 

Ioga, estiraments, gimnàsia, mindfulness, relaxació, brain food.....

Els estudis demostren que l'exercici “desperta” el cervell, estimula la creativitat i 

ajuda a la concentració



Vegetarians, flexitarians, peixetarians, vegans e intolerants

De l'excepció a la normalitat



8. RSC, cooperació i implicació amb la 
comunitat amfitriona



Les marques ja no busquen només oferir un benefici al consumidor sinó 

transmetre-li que, més enllà de la satisfacció de les seves necessitats, 

estan compromesos en treballar per un món millor.

FORT IMPACTE EMOCIONAL EN L’ASSISTENT



9. Importància del valor estratègic
dels esdeveniments



Els esdeveniments s’integren definitivament en les estratègies de comunicació de les organitzacions.
Es busquen sinèrgies entre totes les eines de màrqueting que l’organització utilitza

La cultura corporativa, la seva missió i els seus valors s’han de reflectir en els esdeveniments.

MESURAR EL RETORN ESDEVÉ CLAU PER FER DE LA DESPESA UNA INVERSIÓ



10. Avaluació rigorosa dels esdeveniments



Estudis d’avaluació pre, durant y post esdeveniment

Tècniques tradicionals 
d’investigació de mercats Tècniques de neuromàrqueting



Tendències del mercat



11. Més esdeveniments, més segmentats



Perfils més ajustats

Missatges més personalitzats

Objectius més concrets

El factor humà és cada cop més important



12. Hibridació dels esdeveniments presencials



Més esdeveniments híbrids (presencial + online simultàniament)
per ampliar l’abast dels esdeveniments

Disseny ajustat als perfils presencials i online

Objectius ajustats a cada perfil de públic



Raimond Torrents
ray@torrents.org

www.eventmanagementinstitute.es
www.torrents.org

Moltes gràcies


