
BENVINGUTS A 
L’ESCENARI !  

Us presentem l’esdeveniment de Tarragona on 
es comparteixen idees que val la pena 

difondre 

www.tedxtarragona.com	



Una introducció a TED i TEDx  

TED és una organització sense ànim de lucre dedicada a la difusió de 
les idees. Les conferències TED reuneixen algunes de les ments més 
brillants de la nostra generació per compartir les seves idees amb una 
audiència de ment oberta. Sobre la base d’un tema en concret, aquestes 
"TED Talks", a continuació, es posen a disposició de tothom a la xarxa 
de forma gratuïta perquè les seves idees puguin arribar a tot el món. 

TEDx va ser creat en l'esperit de la missió de TED, "idees que val la 
pena difondre". El programa està dissenyat per donar a les comunitats, 
les organitzacions i els individus l'oportunitat de crear experiències TED 
a nivell local a través del seu propi esdeveniment. Des de la creació del 
programa, més de 5000 esdeveniments TEDx s'han estès per tot el món 
en llocs com Dubai, Tòquio, l'Antàrtida i, per descomptat, Tarragona. 

UNA PLATAFORMA PER COMPARTIR  

IDEES ORIGINALS 



Què és TEDxTarragona 
Des de l’esdeveniment inaugural al febrer de 2015, sota el nom 
TEDxPlaçaDelFòrum en els dos primers esdeveniments, el TEDxTarragona s'ha 
convertit en un lloc important per a la difusió d'idees i inspirar el canvi. Amb milers 
de visites i impactes en línia, les nostres TEDxTalks han ajudat a impulsar la 
revolució de les idees a Tarragona portant el nom de la nostra ciutat a tots els 
racons del planeta.

Els oradors han inclòs escriptores, innovadors, periodistes, acadèmics i ments 
brillants de tots els àmbits de la vida, destacant noms com el de Sara Pérez, Marcel 
Gorgori, Cecília Bofarull, Roser Amills, Sor Lucía Caram, Magí Seritjol, Javier Creus, 
Marc Castellnou, Muriel Palma, Samuel Sánchez, Olivier Schulbaum, Sandra 
Lomas, Xavier Lozano, Odile Fernández o Xavier Marcet.

Ningú (ni tan sols els ponents) cobra per la feina d’organitzar el TEDxTarragona. 
Així, la col·laboració de tothom és imprescindible per dur-ho a la realitat.
No podem fer això sense tu.

LLIURE PENSADORS 
QUE DESAFIEN L’STATUS QUO 



Les conferències TEDx tenen molta repercusió 

La primera edició va ser seguida presencialment per 100 
participants però molts més ho van fer per streaming a través 
d’internet. 

Audiència  

Des de 3 mesos abans l’esdeveniment va tenir repercusió en 
premsa i ràdio local amb entrevistes incloses. 

A Twitter el TEDxTarragona va aconseguir més de 1.000.0000 
d’impressions i una audiència de 300.000 usuaris. 
Els videos de les conferències, publicats unes setmanes 
després, porten ja més de 3.500 visionats. 
Les imatges oficials es publiquen a Flickr, on porten ja milers 
de descàrregues acumulades. 

PARTICIPA DELS 

IMPACTES 

Mitjans	

Social	

PERFIL DE L’AUDIÈNCIA 
Dona 55% 
Home 45% 

<40 anys        30% 
40 a 49 anys  45% 
>50 anys    20% 
NS/NC      5% 

Tarragonès    59% 
Baix Camp    17% 
Altres             23% 

Gènere 

Edat 

Procedència 



Perquè voldries ser un partner? 
Associa la teva marca amb una potent marca i moviment d’abast 
global sinònim de creativitat, col·laboració i innovació.  1 

2 
3 
4 

Arriba als qui prenen decisions (més de la meitat dels assistents a 
TEDxTarragona ocupen llocs directius).  

Fes contactes de qualitat amb professionals d’una varietat de sectors 
tals com indústria química, tecnologia, educació, sanitat o mitjans de 
comunicació. 
Ensenya els teus productes i solucions innovadores per a connectar 
amb l’audiència. 

CREA INTERACCIÓ 
SIGNIFICATIVA 



El Palau de Congressos acollirà la tercera edició. 

12 MAIG 2017 
SHINE   

•  Audiència per sobre de 500 assistents. 

•  Equipament audiovisual professional.  

•  Gran espai de vestíbul per zona de demostracions. 

•  Espai diferenciat per catering i networking. 

•  Bons accessos  i aparcaments municipals a pocs metres. 



Beneficis addicionals d’associar-se amb TEDxTarragona 

NO ÉS QUALSEVOL 

CONFERÈNCIA 

•  Reserves addicionals de seients per assistir a les conferències 
•  Àrea de demostracions disponible 
•  Suport de l’equip organitzador per connectar amb l’audiència 
•  Informació comercial entregable als assistents  
•  Logo inserit en els videos finals de les conferències 
•  Logo en tot el material gràfic físic i digital 
•  Reconeixement explícit en l’esdeveniment per part del presentador 
•  Connectar amb la comunitat de partners, sponsors i empreses 
col·laboradores de TEDxTarragona. 



COMPARTINT 

CONEIXEMENT 
Les diferents opcions pels partners  de TEDxTarragona 

Amb més de 1.500.000.000 de visionats ja a Youtube 
les TEDx Talk són ja un emblema del nostre temps. 
Gaudeixen d’un nivell de connexió molt alt i una gran 
oportunitat per connectar amb empresaris, líders de 
comunitats, innovadors, activistes i experts d’un 
incomptable nombre d’àreas. 

Les oportunitats per ser Partner comencen per 
només 500 € i són tant flexibles com les vostres 
necessitats. Podem dissenyar a mida nivells 
específics per vosaltres així com gratificacions 
úniques. 

Aquí teniu alguns de les oportunitats disponibles: 

•  Partnering 
•  Ser un partner in-kind (pagament en espècies) 
•  Sponsoritzar la festa post-event pels 
conferenciants, organitzadors i VIPS. 
•  Aportar temps, serveis o subministres. 
•  Sponsoritzar Food&Beverage de l’esdeveniment 
•  Preparar un Taller o Demostració durant el TEDx. 



PASSAR D’SPONSOR A  

PARTNER 

Nivells de participació amb TEDxTarragona 

Mentor 
500€ 

Mecenes 
1250 € 

Visionari 
2500 € 

Preferent 
+ de 4000 

€ 
Entrades garantides 1 4 10 

Parlem-ne, 
volem saber 
com ajudar 

la vostra 
organització 

a viure 
l’experiència 

TEDx. 

Presència en zona 
Showroom 

✔ 

Engagement consulting* ✔ 

Material publicitari ✔ ✔ 

Logo en videos finals Nivell 2 Nivell 1 

Logo en pàgina web Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 

Logo en material gràfic físic i 
digital 

Nivell 2 Nivell 1 Nivell  1 

Sessió informativa per 
partners 

✔ ✔ ✔ 

Comunitat TEDxTarragona ✔ ✔ ✔ 

A TEDxTarragona reservem espais de participació especials per a partners que busquen un rol més 
destacat en l’esdeveniment. Les personalitzacions tindran la màxima flexibilitat en la integració amb les 
conferències. Addicionalment al ja exposat, incloem oportunitats d’alt impacte com: 

•  Espais específics, diferenciats, petits o grans per allotjar workshops, esdeveniments especials o 
demostracions. 
•  Esdeveniments pre o post conferències. 

* Per Partners Visionaris l’organització posa al seu abast el know-how en el disseny, continguts i 
connexió amb la comunitat TEDx tant de l’equip organitzador com de la xarxa de voluntaris i 
col·laboradors.  



CONTACTEU-NOS 

Passa al següent nivell i uneix-te a aquesta sorprenent 
experiència 

Web 
www.TEDxTarragona.com  

Social 
@tedxtarragona 
flickr.com/tedxtarragona 

Email 
hola@tedxtarragona.com  

Telèfon 
610 44 00 48 

Els qui col·laboren amb nosaltres comparteixen la nostra visió de  
compartir idees que volen canviar el món.  

Connecteu amb nosaltres per començar aquest viatge. 


