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AQUEST SALÓ, QUE JA TRIOMFA A PARÍS, CELEBRARÀ LA SEVA PRIMERA 
EDICIÓ A ESPANYA DEL 4 AL 5 DE MAIG 

 

BARCELONA ACOLLIRÀ UN SALÓ D’ÈXIT DEDICAT A LA 

TECNOLOGIA PER AL SECTOR IMMOBILIARI 

 

 Inmotecnia RENT està organitzat conjuntament pel Consorci de la Zona Franca 

de Barcelona -a través de Barcelona Meeting Point-, el col·lectiu API i 

l’empresa francesa REALNEWTECH.  

 

 A la seva primera edició, que es celebrarà a les Drassanes Reials de Barcelona, 

els organitzadors esperen comptar amb la participació de més de 40 empreses 

expositores i 15 conferències de gran interès. 

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016. – Aquesta tarda s'ha presentat davant els mitjans 

de comunicació la primera edició de Inmotecnia RENT, el Saló de Tecnologia per al 

sector immobiliari que es celebrarà els dies 4 i 5 de maig a les Drassanes Reials de 

Barcelona. Aquesta presentació, que ha tingut lloc al CZFB, ha comptat amb la 

participació de Jordi Cornet, Delegat Especial de l’Estat al CZFB i President de BMP, 

Joan Ollé, President del col·lectiu API, i Hervé Parent, President de REALNEWTECH.  

 

Inmotecnia RENT està organitzat conjuntament pel Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona (CZFB) –a través de Barcelona Meeting Point (BMP)-, el col·lectiu API, 

importador de la idea i coordinador del saló a través de la seva empresa TECNOAPI i 

REALNEWTECH, empresa francesa que en 2013 va crear la fira RENT a París, Saló 

que ha aconseguit un creixement exponencial en les seves 4 edicions celebrades fins 

avui. Cal destacar que la presidència del Saló Inmotecnia RENT correspon al Consorci 

de la Zona Franca de Barcelona. 

 

Jordi Cornet, Delegat Especial de l’Estat al CZFB i President de BMP, ha explicat que 

“Inmotecnia RENT neix per facilitar als professionals immobiliaris (agents 

immobiliaris, promotors, arquitectes, urbanistes, comptables d'empreses 
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immobiliàries, etc.) informació sobre les noves tecnologies aplicades al sector 

immobiliari”. Cornet ha afegit que aquesta fira “comptarà amb una zona d'exposició 

dedicada a la tecnologia per al sector immobiliari i una zona de conferències amb 

la participació dels principals experts en aquesta matèria”. 

 

Per la seva part, el President del col·lectiu API, Joan Ollé, ha destacat que “després de 

veure l'èxit a París l’any passat, sabíem que el sector immobiliari espanyol 

necessitava un saló d'aquestes característiques i que el nostre millor partner seria 

sens dubte el Consorci, que ja organitza el saló immobiliari amb més èxit a 

Espanya, BMP. El desenvolupament d’Inmotecnia RENT permetrà evolucionar a la 

professió a més de dotar a les empreses immobiliàries d'una major eficàcia en 

diferents àrees com poden ser el màrqueting, la comercialització, la gestió interna, 

la planificació de projectes…”. Ollé també ha apuntat que “Inmotecnia RENT neix 

amb caràcter anual i, a la seva primera edició, espera comptar amb més de 40 

empreses expositores i 15 conferències, així com visitants procedents d'Espanya i 

tots els països del Mediterrani”. 

 

UN SALÓ DÈXIT A FRANÇA I AL MÓN 

Inmotecnia RENT serà el primer Saló que se celebri a Espanya dedicat a les últimes 

innovacions tecnològiques per al sector immobiliari. Cal destacar que aquesta fira ja és 

un model d'èxit que se celebra amb molt bon acolliment a París i a Estats Units. En el cas 

de París, conegut com a RENT –Real Estigues New Technologies-, aquest saló ja 

compta amb l'experiència d'haver celebrat 4 edicions de gran èxit. Hervé Parent, 

President de REALNEWTECH, ha assegurat que “l'experiència de RENT a París és 

una evidència de l'interès que existeix a tot el món per comptar amb un saló que 

actuï com a interfície del sector immobiliari i el tecnològic. RENT ha passat en 

només quatre edicions de tenir 40 expositors i 1.000 visitants a aconseguir els 160 

expositors i 3.000 visitants de la seva última edició celebrada fa només dues 

setmanes, del 8 al 9 de novembre”. 

 

Inmotecnia RENT se celebrarà a la Sala Comillas de les Drassanes Reials de 

Barcelona, on també s’allotja el Museu Marítim de Ciutat Comtal. Es tracta d’un dels 

escenaris més emblemàtics de la ciutat, situat davant del mar, als peus de la muntanya 
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de Montjuïc, perquè tots els assistents del Saló tinguin una experiència única a 

Barcelona. 

 
Si cliqueu l’enllaç, podeu accedir a una instantània de l’acte. 
 

 

Departament de Comunicació CZFB 

PressConsorciZF@el-consorci.com 

tel. (+34) 932 638 165 

 

 

Departament de Comunicació BMP 

Lluís López Yuste i Marieta Cavero 

Tel: +34 93 223 40 50 

comunicacionsil@elconsorci.es 

 

Departament de Comunicació d’API 

Rebeca Pérez 

rperez@api.cat 

tel. (+34) 933 435 184 
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