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Què són els Premis Talent
Cambra?
Des de fa 7 anys, es convoquen anualment els
Premis Talent. Les dues darreres edicions amb
el suport de la Cambra de Comerç de
Barcelona, creant els Premis Talent Cambra.

Aquest Premis reconeixen projectes, propostes i
solucions creatives en àmbits diversos, que
van des de la cultura a la tecnologia, passant
pel comerç, el turisme, el medi ambient, la
solidaritat, la salut, l’educació, entre d’altres.
Les empreses líders del país poden col·laborar
com a patrocinadors dels premis o amb
donacions a la Fundació Impulsa Talentum.
Web: www.premistalent.cat
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Què vol dir ser impulsor dels Premis
Talent Cambra?
Per poder identificar, difondre i impulsar tots els
projectes, necessitem l'ajuda d'empreses i
entitats que confiïn en nosaltres i en el talent
dels emprenedors.

 Reconèixer el valor, la feina, la creativitat i
l'emprenedoria en els diversos sectors del territori.
 Formar part d'un relat que dura tot l'any, des de
la crida a la participació fins al seguiment dels
projectes guanyadors un cop s'han entregat els
premis.

Les empreses Impulsores de talent rebran un
retorn en difusió i visibilitat durant tot l’any.

 Tenir presència destacada en mitjans de comunicació.
 Incrementar la notorietat i millorar la imatge de
marca.
 Posicionar-se com a empresa líder que impulsa la
innovació en el seu sector. Obtenint difusió i
reconeixement de marca.

Impulsors de Talent 2020
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Què oferim als Impulsors de Talent?
 Presencia en les xarxes socials del Premis Talent Cambra.
 Presència en mitjans de comunicació.
 Presència al programa de TV, La Nit del Talent.
 Anuncis i produccions del diari digital Catalonia Talent.
 Ús del Segell del Talent.
 Entrega de Premis.
 Llançament d’un repte.
 Presència del logotip als vídeos dels Premis Talent, al portal web i a tots els esdeveniments.

1. Xarxes socials: els col·laboradors dels Premis Talent Cambra apareixeran com a Impulsors de Talent en
les xarxes socials dels Premis Talent Cambra i en les peces audiovisuals que es publiquin.
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3.Programes de TV:

2.Mitjans de comunicació:
Col·laborem amb els principals mitjans
de comunicació en català per fer difusió
del talent i la innovació en el nostre territori.
Des del Catalonia Talent es donarà visibilitat a
les empreses patrocinadores d'un premi en
totes les notícies relacionades amb el projecte
guanyador.

Es realitzen programes de televisió per
fomentar la cultura de l’emprenedoria i la
innovació a la societat i promoure el talent
català.
Els Premis Talent Cambra culminen amb el
programa de televisió La Nit del Talent.
Els Impulsors de Talent
presència en el programa.
90.00 espectadors l'any 2020.
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tindran

4. Logotips:

Portal web:

Els logotips apareixen al final dels vídeos
publicats a les xarxes, espots dels guanyadors,
programes de TV, portal web i en els photocall
dels esdeveniments i presentacions.

5.Segell del Talent:
• El segell oficial acredita la vinculació directa
amb el Projecte Talent.
• És un distintiu de qualitat que avala la
vinculació d’un projecte o empresa amb el
talent, la innovació, la cultura i el foment de
l’emprenedoria.
• Només els Impulsors de Talent i els
guanyadors de premis poden fer ús del
Segell del Talent.
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6. Llançament de Reptes:
Les empreses o institucions, impulsores de
talent, podran plantejar un repte genèric en un
sector determinat. Tota la comunicació relativa al
repte girarà a l’entorn de l’empresa que el proposa
i les persones que plantegin solucions.
Des dels Premis Talent Cambra es faran arribar els
reptes als emprenedors, centres d’estudi i
ciutadania en general, els quals podran presentar
les seves solucions innovadores, respostes i
propostes fins a l’1 de setembre de 2021.

Què implica presentar un repte?
Sumar-se als Premis Talent Cambra com a empresa líder del seu sector. Acompanyant l’ideari
dels Premis Talent Cambra, en tant que
reconèixer el valor, la tasca, la feina, la creativitat i
l’emprenedoria dels diversos sectors del país.
En segon lloc, implica plantejar el repte de forma molt concisa i intel·ligible per al sector, amb
especificitats tècniques concretes, problemes a
resoldre, i totes les característiques físiques,
virtuals o programàtiques que s’han de complir.
(dimensions,
pes,
estructura,
usabilitats,
finalitat, entre d’altres).

Repte Futbol Club Barcelona- Fomentar
l'esport femení
Aquest 2021 el FCB proposa un repte
relacionat amb el foment de l'esport femení.
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7.Entrega de Premis:

8. Seguiment de projectes

Els Impulsors de Talent tindran la possibilitat
d’entregar guardons als guanyadors i de ser
membres del jurat.

Els guanyadors dels premis i reptes entren en una
fase de diagnòstic, per valorar les necessitats
de cada projecte. Un cop fet el diagnòstic, la
Fundació
Impulsa
Talentum
realitza
un
acompanyament i mentoria de cada projecte i
posa tots els serveis de la Fundació
a
disposició de les necessitats dels guanyadors.

Aquest 2021 es premiaran 30 sectors, dividits en 5
grups genèrics:
1.Economia
2.Sostenibilitat
3.Tecnologia
4.Humanisme
5.Art
Els 10 millors projectes participaran al programa
televisiu La Nit del Talent que es rodarà al
setembre.
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Els patrocinadors dels premis podran participar en
el seguiment i mentoria dels projectes guanyadors
que realitza la Fundació. (Incubació i acceleració).
L'any 2020 es van identificar, difondre i
impulsar30 projectes en 30 sectors diferents.

Què reben els guanyadors d'un Premi
Talent Cambra?

 Un espot produït pels Premis Talent que es
difondrà per les xarxes socials i mitjans de
comunicació.
 Un guardó físic, que acredita la vinculació del
projecte amb el talent i la innovació.
 L’ús del Segell del Talent per utilitzar-lo de
forma lliure.
 Ajuda per assolir els objectius del projecte.
Incubació, Acceleració, Difusió, Consultoria
en Comunicació, Innovació Corporativa i
Cerca de Finançament.
 Presència en mitjans de comunicació.
 Els projectes més disruptius apareixeran al
programa de TV, La Nit del Talent. (10
projecte)
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Fundació Impulsa Talentum XXI

4 Catalonia Talent
Mitjà de comunicació digital centrat en
el talent, la innovació i la creativitat a
Catalunya. Es
tracta
d’un
projecte
mediàtic per fer un pas més en la
divulgació de les bones pràctiques i
experiències d’èxit
de
l’emprenedoria
de les catalanes i els catalans. Compta
amb un web i plataforma digital que
inclou notícies, entrevistes
d’actualitat,
articles d’opinió i càpsules audiovisuals. A
més, se centrarà també en els noms
d’homes i dones que han contribuït en
diverses disciplines al talent del país, amb
apartats de divulgació històrica, cultural i
econòmica.

Web: www.cataloniatalent.cat
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El mitjà de l'emprenedoria, la innovació i el talent.
Temàtiques principals
Economia, Comerç i Turisme, Salut, Ciència i Coneixement, Educació, Tecnologia, Medi
Ambient, Cultura, Esports, Logística, Indústria, Mobilitat i Territori, Agricultura i Ramaderia.

Dades del primer semestre de 2021
 Més de 300 notícies d'innovació i
emprenedoria.
 Més de 50 entrevistes a
emprenedors, artistes i empresaris
reconeguts.
 Més de 10.000 lectors.
 Lectors: emprenedors, empresaris,
estudiants i professionals de diferents
sectors.
 El Catalonia Talent està creixent
exponencialment, cada dia hi ha més
persones que segueixen les notícies i
produccions del nou mitjà.
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Els Impulsors de Talent podrán disposar de publicitat al Catalonia Talent.

Banners i anuncis:

-Patrocini de les entrevistes i reportatges en format Pre-roll i Logo inicial o final.

Banner lateral dret mòbil

Banner lateral esquerra mòbil

Banner horitzontal central

Half Page Add

Dos banners laterals mòbils

Banner horitzontal inferior

12

Els Impulsors de Talent podran accedir als serveis de producció del Catalonia Talent.

Serveis de producció
• Notícies: Elaboració de notes de premsa per
donar visibilitat a noticies relacionades amb la
innovació.

• Debats: proposarem contrastar opinions
en temes d’interès on participaran diferents
actors.

• Reportatges: Oferim a les empreses, que
puguin donar a conèixer la seva tasca en
innovació a través de reportatges, audiovisuals
o escrits.

• Presentacions de productes i serveis
innovadors: oferim als col·laboradors de la
Fundació poder fer presentacions de productes
i serveis tant a la nostra seu com en altres
ubicacions que participen en el Projecte Talent.

• Articles d’opinió: Tenim una secció
d’opinió, on participen persones referents i
d’interèsvinculades a la innovació.
• Entrevistes: donem a conèixer els actors del
talent a Catalunya, dels àmbits de la recerca de
l’emprenedoria i la cultura, així com aquells
impulsors, mecenes i patrocinadors que fan
possible la innovació.

• Jornades
específiques: oferim la
producció i difusió de jornades i altres
esdeveniments específics que ens sol·licitin,
i que estiguin alineats amb els nostres
objectius.

• Programes: produïm i difonem programes per
la TV i plataformes de streaming. Depenent de
les característiques de la producció i el mitjà on
es vol difondre el programa variaran els costos.
• Sèries: produïm i difonem series per la TV i
plataformes de streaming. Depenent de les
característiques de la producció i el mitjà on es
vol difondre la sèrie variaran els costos.
• Píndoles: elaborem càpsules audiovisuals
d’entre un i dos minuts per fer difusió en xarxes
socials, aquests format és el més consumit a
les xarxes.

• Conferències: organització i difusió de
conferències relacionades amb la innovació i
l’emprenedoria.
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Vols ser Impulsor del Talent?
Contacte:




marketing@cataloniatalent.cat
676 52 41 01

Informació sobre patrocinis, anuncis i col·laboracions dels Premis Talent Cambra i del Catalonia Talent.
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Fem
Futur

Ajuda'ns a
Impulsar
el Talent
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1 Presentació

Fundació Impulsa Talentum XXI

La millor forma de fer progressar una
societat és a través del talent, la innovació i
la millora constant, per això la Fundació
Impulsa Talentum XXI acompanya els
emprenedors i creatius a desenvolupar els
seus projectes.
La Fundació es crea amb la finalitat de poder
identificar, promocionar i impulsar el
talent i l'emprenedoria com a element troncal
per al desenvolupament i el progrés social,
cultural i econòmic de Catalunya i el món.

Web: www.impulsatalentum.org
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La fundació realitza les seguents activitats:
• Desenvolupament del talent i l'emprenedoria a
través de l'estudi, la incubació i l'acceleració de
projectes innovadors.

Per aconseguir els objectius, la Fundació Impulsa
Talentum col·labora amb Universitats, Mitjans
de Comunicació, Col·legis Professionals,
Associacions, Consultors, Centres d'Estudi i
altres entitats públiques i privades.

• Atrau
joves
talents,
personalitats
ja
consolidades
i
reconegudes,
entitats
i
empreses que s’identifiquin amb el foment del
talent i de les marques Barcelona i Catalunya.
• Organitza premis i concursos per per identificar el
talent i l'emprenedoria.
• Difon el talent
principals
mitjans
territori.
•

català a través
de
comunicació

dels
del

Creació de Punts de Talent per tot el territori
català on els emprenedors i creatius puguin portar
els seus projectes i rebre ajuda i acompanyament.

• Desenvolupament d'un ecosistema que afavoreixi
el naixement constant de nous projectes i
empreses.
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Que vol dir ser col·laborador de la
Fundació?
• Reconèixer el valor, la feina, la creativitat i
l’emprenedoria en els diversos sectors del
territori.
• Assumir
el
compromís
amb
el
desenvolupament socioeconòmic del territori
per millorar la qualitat de vida de les persones.
• Impulsar el progrés social, plantejant nous
reptes en investigació i col·laborant amb
aquelles entitats i persones que plantegen
solucions.
• Posicionar-se com a promotor del talent, la
cultura i la innovació a Catalunya.
• Impulsar la transformació social amb la
responsabilitat de millorar la vida dels
ciutadans d’una forma sostenible.

Qui es beneficia de la Fundació Impulsa
Talentum XXI?
De manera directa se’n beneficien tots els
emprenedors i creatius identificats per la
Fundació, els quals reben un recolzament i
acompanyament per assolir els objectius dels
seus projectes.
La Fundació facilita estructures, eines de
treball i professionals de reconegut prestigi als
guanyadors dels Premis Talent. A més, es fa
difusió en mitjans propis i externs dels projectes
guanyadors, donant una visibilitat i reputació
que obre les portes a molts emprenedors.
En l’edició 2020 es van identificar i
impulsar 30 projectes, de diferents sectors,
que han plantejat solucions innovadores i
sostenibles per millorar la vida de les persones.
La Fundació també ajuda els emprenedors que
identifica a través dels punts de talent que
s'estan creant a totes les comarques, amb
l'objectiu de descentralitzar la busqueda de
projectes innovadors.
De manera indirecta se’n beneficia tota la
societat catalana, fent créixer el teixit econòmic
de forma sostenible, ajudant a crear nous llocs
de treball, augmentant el prestigi del territori
i integrant la cultura de l’emprenedoria i
la innovació a la societat com a eina de progrés.
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5.SERVEIS DE LA FUNDACIÓ

• Incubació: Acompanyem
els
emprenedors i creatius a madurar els
seus projectes en aquesta fase tan inicial per
tal de fer-los viables en un futur. Els
ajudem a desenvolupar la proposta de
valor i el pla estratègic.
• Acceleració: Ajudem a startups i projectes
avançats a explotar al màxim el seu model de
negoci per poder créixer, dirigint l’atenció al
finançament, la comercialització i l’aplicació
d’una estratègia de creixement específica pel
projecte.
• Innovació
Corporativa:
Ajudem
les
empreses a desenvolupar els seus reptes
d’innovació per portar-los al mercat en forma
de producte o servei.

• Comercialització: Ajudem a impulsar el Go to
market, la producció i la comercialització de
productes i serveis innovadors.
• Difusió: Fem difusió de marques
productes o serveis, prioritzant aquelles que
generin o impulsin talent.
• Consultoria en comunicació: ajudem a
confeccionar notes de premsa, notícies i
l'estratègia comunicativa.
• Fons amb talent: Busquem finançament pels
projectes d’incubació i acceleració.
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Per poder identificar, difondre i impulsar tots els projectes, necessitem l'ajuda de persones,
d'empreses i entitats que confiïn en nosaltres i en el talent dels emprenedors.
Contacte donacions:

 fabrice@welcometalent.org
 609 38 03 54
 Portal web: www.impulsatalentum.org
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