
 

 

46 empreses expositores i més de 1.000 visitants professionals  

 

INMOTECNIA RENT INAUGURA  LA SEVA PRIMERA 

EDICIÓ AMB GRAN ÈXIT DE PÚBLIC I EXPOSITORS 

Barcelona, 4 de maig de 2017 – La primera edició d’Inmotecnia Rent, Saló de noves 

tecnologies aplicades al sector immobiliari ha obert les seves portes aquest matí en 

la Sala Comillas de les Drassanes de Barcelona.  

 

A l'acte han estat presents Mertixell Borràs i Solé, Consellera del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; 

Carles Sala, Secretari d'Habitatge del Departament de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Montserrat Grané, Directora de 

Serveis Territorials del Departament de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge de la Generalitat; Joaquín Gay de Montellá, President de Foment del Treball; 

Jordi Cornet, Delegat Especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona; Joan Ollé, President del Col·lectiu API, i Hervé Parent, President de 

NEWTECH. 

“Estem molt satisfets amb l'acolliment d’aquesta primera edició d’Inmotecnia 

Rent”, ha manifestat Jordi Cornet, delegat especial de l’Estat en el Consorci- “degut 

a l’èxit de comptar amb 46 empreses expositores i més de 1.000 de visitants 

professionals”. Cornet ha subratllat que, “Inmotecnia Rent mostra quines eines 

tecnològiques existeixen per modernitzar el negoci immobiliari i fer-lo més 

transparent. El nostre objectiu és que el consumidor final gaudeixi de la màxima 

transparència i facilitats tècniques per la seva tria immobiliària”. 

 

A Inmotecnia, el visitant podrà trobar empreses especialitzades en visites i plànols 3D, 

en l'ús de drons per a l'obtenció d'imatges aèries, en la gestió de CRM, en realitat virtual, 



de Big Data, o de gestió de software, entre d’altres. La fira compta amb una secció de 

start-ups a on es donaran cita empreses de nova creació, gestionada per La Salle 

Technova Barcelona.  

 

Es tracta de la primera vegada que es celebra a Espanya una fira d'aquestes 

característiques, que pren com a referent el Saló RENT (Real Estate New 

Technologies), que porta celebrant-se quatre anys a París amb gran èxit d'expositors i 

públic. Per emular aquesta idea i exportar-la al nostre país, El Consorci de la Zona 

Franca de Barcelona mitjançant la seva filial, Barcelona Meeting Point, i el Col·lectiu API 

de Catalunya, s'han associat amb NEWTECH, organitzador del Saló RENT de París.  

 

“A Barcelona ja hem superat el nombre de participants amb el que va comptar el 

Saló RENT en la seva primera edició a Paris”, ha manifestat Hervé Parent. 

 

Inmotecnia Rent ofereix durant dos dies un espai de debat i reflexió amb 13 

conferències i taules rodones. El seu objectiu essencial és mostrar tot el potencial dels 

seus participants i reflexionar sobre la confluència d'eines i serveis per oferir solucions 

més eficients, afavorir la transparència, millorar “l’educació” de l'usuari i orientar al 

professional cap a l'ús de la tecnologia com a mitjà per progressar i no com a element 

de confrontació i competència. Sergi González, cofundador de Fotocasa, ha  inaugurat 

les conferències amb una sessió sobre la transformació digital dels negocis immobiliaris. 

També participa Vincent Lecamus, Cofundador de Immobilier 2.0 sobre les xarxes 

socials en un negoci immobiliari, i Didac Lee, empresari i inversor tecnològic i CEO 

d’Inspirit, -composta per 9 empreses de tecnologia de màrqueting on line, e-commerce 

i seguretat, encarregat de tancar el cicle de conferències. 

Inmotecnia Rent és només per a professionals. El preu de l'entrada és de 120€ un dia i 

190€ dos dies. Romandrà obert avui i demà de 10 a 18:30 hores. 

Pot descarregar-se la imatge de la sessió inaugural clicant aquí. 

Per més informació: www.inmotecnia.net  
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