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Una fira de referència 

La segona edició de fira Destaca 2016 va tenir lloc a la ciutat de Vila-real, 

Destaca Divulgació del dilluns 21 al divendres 25 de novembre, i Destaca 

Professional, del 23 al 25 de novembre del 2016, utilitzant com a principal 

escenari el Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. 

 

 

 

 

La Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, junt a l’Ajuntament de 

Vila-real i la Universitat Jaume I van ser les institucions encarregades 

d’organitzar aquesta cita científica, tecnològica i d’innovació. A més, va 

comptar amb la col· laboració del Centre Europeu d’Empreses Innovadores 

(CEEI) de Castelló. 

 

La primera fira de transferència tecnològica que es celebra a la Comunitat 

Valenciana va contar amb més 7.500 visites, entre les quals podem 

diferenciar entre investigadors, professionals de les empreses dels sectors 

ceràmic, energètic, sanitari i esportiu, i públic en general. A més, va haver 

més de 12.000 visites a la pàgina web www.feriadestaca.es i pels expositors 

van passar 2.500 escolars, estudiants de Secundària, FP i altres centres.  

 

La Càtedra d’Innovació Ceràmica va assumir un repte ambiciós amb la 

organització de la fira Destaca 2016, que s’integra a la perfecció en 

l’estratègia de Ciutat de la Ciència i la Innovació, un reconeixement que el 

Ministeri de Ciència e Innovació li atorgà a Vila-real en 2011.  

 

La fira científica, tecnològica i d’innovació va començar el dilluns 21 de 

novembre del 2016 amb la part divulgativa, mentre que del dimecres al 

divendres va reunir en la vesant professional a més de 100 investigadors i 

industrials, entre expositors i conferenciants. Es van veure materials ceràmics 

avançats, impressores, ulleres de realitat virtual, vehicles elèctrics... 



    INFORME 2016 

 

   

Un exemple de transferència tecnològica i de futur pròxim és “Internet of 

Things i la industria 4.0” És per això que les experiències de les firmes que 

aposten per aquesta nova manera d’afrontar la feina va cobrar protagonisme 

el dimecres 23 de novembre amb conferències i casos d’èxit. En concret, van 

participar com a moderador Paco Corma, director de QPT Consulting, i les 

empreses Digit-S, IoT Sense, Nayar Systems, Sacmi Iberica, System i Efi 

CretaPrint.  

  

Per una altra banda, s’ha de ressaltar que les quatre línies estratègiques 

d’actuació de la càtedra es centren en el disseny d’activitats formatives en el 

camp de la ceràmica industrial i l’aproximació al teixit empresarial local i 

comarcal, la investigació i l’assessorament en matèria de nous materials i 

tecnologies, la recuperació de la tradició i història ceràmiques, i la divulgació 

dels estudis i activitats. 

 

Este últim punt també va cobrar rellevància a la fira, ja que la zona 

divulgativa va comptar amb activitats dirigides als estudiantes i al públic en 

general, i es va complementar amb 30 conferències de professionals i 

investigadors de prestigi internacional. 

Expositors 

Els 50 expositors es van dividir en tres zones diferenciades: una per a 

empreses, altra per a centres d’investigació i institucions i una tercera amb la 

zona de divulgació. 

 

Les 32 empreses que van contractar un expositor van ser: Becsa, Perkin 

Elmer, Fundació Caixa Rural Vila-real, Diolite, Proying, Kerionics, Cumulus, 

Porcelanosa Grupo/Krion, Boreal Open Solutions, Sacmi, Sunic (Sun Inkjet 

Ceramics), Mavsalud, I3crea-NSLightled, Caslab, Zchimmer & Schwarz, 

Thermesys, Digit-S, Ad Particles, Winton Ibérica, Nayar Systems, Consorcio 

empreses Vila-real, Paralab, Servyeco, Bruker, CretaPrint, Climate-KIC, Incerco, 

Visually, Utopic, Creasolid. 

 

En la part dels 18 centres d’investigació i institucions van participar: la 

Universitat Jaume I junt a L'Oficina de Cooperació en Investigació i 

Desenvolupament Tecnològic (OCIT), Consorci d’Ajuntaments, el Instituto de 

Ciencia de los Materiales de Aragón (ICMA), Universidad Miguel Hernández,  

l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), l’Institut de Tecnologia Química (ITQ), 

el Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el Banc de Patents, 

RUVID, Fundació Universitat-Empresa (FUE), Centre Europeu d’Empreses 
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Innovadores (CEEI), Escola Superior de Ceràmica d’Alcora (Escal), i Centro para 

el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), Fundación Globalis, Sociedad 

Española de Cerámica y Vidrio (SECV) i la Asociación Española de Técnicos 

Cerámicos (ATC), Cámara de Comercio de Castellón, Centro Europeo de 

Empresas Innovadoras (CEEI), Càtedra de Mediació Policial i la Fundació F2e. 

 

Per últim, en la zona de divulgació van estar presents sis expositors de 

l’Institut Lluís Vives de València, amb una reproducció a escala d’una planta 

de tractament de residus; una màquina làser del Instituto de Ciencias de los 

Materiales de Aragón (ICMA); les impressores 3D de Hackerspace; l’explicació 

de com es crea un dispositiu solar fotovoltaic, del Grup de Química de l’Estat 

Sòlid i els experiments de química a càrrec de membres del mateix grup, el 

programa Estudia i Investiga d’UJI Emprén i Robotix, un grup que junt a LEGO 

construeix i programa els seus propis robots. Per aquests expositors van 

passar 900 xiquets de sisè de Primària de tots els col·legis de Vila-real amb 

visites concertades. 
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Networking & B2B 

Dintre de la part de Networking & B2B es van generar oportunitats de 

cooperació empresarial i transferència de tecnologia; es van establir més de 

70 reunions i van participar al voltant de 100 persones. El Centre Europeu 

d’Empreses Innovadores va col· laborar directament en l’organització i la 

coordinació tècnica d’aquesta activitat. 

 

A més, es va habilitar una agenda de reunions b2b (business to business) on 

els visitants professionals podien accedir de forma gratuïta a través de 

www.feriadestaca.es. En la fira es va habilitar un espai amb taules i cadires 

per tal de que es pogueren dur a terme aquestes cites de negocis. 

 

 

 

Per una altra banda, des del CEEI i l’OCIT i a través de la Càtedra d’Innovació 

Ceràmica, es van organitzar una sèrie de conferències on experts van 

presentar diferents programes, investigacions i ferramentes de finançament 

que les institucions públiques ofereixen a les xicotetes i mitjanes empreses 

en matèria d’I+D+i. 

 

Sala Becsa Innovative Showroom 

 

En aquest espai de conferències patrocinat per BECSA a la sala Innovative 

Showroom. Coma novetat d’aquest any 2016, l’organització de la fira 

DESTACA va llançar els DEMO DAYS, una sèrie de presentacions curtes en les 

que es persegueix unir els resultats científic-tècnics que provenen del món 

universitari i que han estat identificats com a generadors d’oportunitats amb 

inversors interessats. 

 

Els DEMO DAYS van tenir una duració de tres dies, el primer es va dedicar als 

materials, especialistes com el Prof. Dr. Julio Suay, Prof. Dr. Mario Ignacio 

Llusar o la Prof. Dra. Yolanda Bautista van participar en la sala Becsa 

Innovative Showroom aportant les seves últimes investigacions pel que fa al 

http://www.feriadestaca.es/
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món dels materials. En segon lloc, el dia 24 estava focalitzat cap a l’energia, 

un dels màxims especialistes en cèl·lules fotovoltaiques, el Prof. Dr. Juan 

Bisquert i el Prof. Dr. José Enrique Julià van exposar alguns dels seus 

descobriments i innovacions en els últims anys. I per últim, el divendres 25, 

el DEMO DAY dedicat a la salut i l’esport, on la Prof. Dra. Marisa Salanova, 

una experta de la psicologia va parlar pel que fa la seva aplicació a les 

organitzacions.  

 

A més dels especialistes, desprès va ser el torn de les empreses i centres 

d’investigació. 

 

 

  

Coffee break 

La fira Destaca va comptar amb una zona de descans amb cafeteria, on es van 

celebrar les pauses cafè establides en el programa de conferències. Destaca 

també aposta per la solidaritat, Intermon Oxfam va ser el proveeïdor dels 

aliments i begudes que es van servir als coffee breaks de DESTACA 2016. 
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Com arribar i accessos 

L'Ajuntament de Vila-real va proporcionar autobús gratuït als centres 

educatius de Vila-real i a alguns centres de la província. Els instituts que van 

participar en la Fira Aérea que es van apropar de la província de València van 

fer ells mateixa el pagament de l’autobús. 

 

També es va habilitar el parking de l’antic Casal de Festes, per a expositors i 

per a públic en general. En quant a la senyalització, es van col·locar 

banderoles pels carrers més transitats de la ciutat i senyalització. 

 

 

Timming 

Concretament, la fira es va dividir en cinc dies de treball. El dilluns 21 va obrir 

la zona divulgativa y van començar les visites concertades amb 800 escolars 

de sisè de Primària del col·legis de Vila-real: CEIP José Soriano, CEIP Pintor 

Gimeno Barón, Virgen del Carmen, CEIP Escultor Ortells, CEIP Angelina Abad, 

Nuestra Señora de la Consolación, CEIP Angelina Abad, CEIP Pasqual Nácher, 

Bisbe Pont, CEIP Botànic Calduch, CEIP Pius XII, CEIP Sarthou Carreres, CEIP 

Concepción Arenal, Fundació Flors i Col· legi d’Educació Especial La 

Panderola. 

 

En concret, des de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real es va 

contactar mesos abans amb els equips directius i mestres de sisè per 

concertar les visites. Una vegada en la fira, els visitants es van dividir en sis 

grups i cadascun va estar 10 minuts en cada expositor. Per arribar, 

l’Ajuntament va proporcionar autobusos a tots els centres menys al al CEIP 

Concepción Arenal que van optar per acudir a peu. Les visites d’escolars 

concertades van ser del dilluns 21 al divendres 25 de novembre del 2016 pels 

matins. 
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El dimecres 23 de novembre, a les 9.00 hores, l’esdeveniment va començar al 

Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real la visita oficial del Molt 

Honorable President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. A continuació es 

va procedir amb l’entrega d’acreditacions i  se’ls va repartir als assistens una 

bossa amb una llibreta de Destaca, un bolígraf, el programa oficial i 

informació turística i allotjament de la ciutat, també va haver servei de 

guarda-roba. 

 

Posteriorment, a les 9:15 hores aproximadament, es va fer la inauguració i la 

visita als expositors a càrrec del President de la Generalitat, Ximo Puig, el 

director de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, Juan B. Carda; 

l’alcalde de Vila-real, José Benlloch; i el rector de l’UJI, Vicent Climent. També 

van estar presents el regidor d’Innovació i Educació, Mónica Mañas; el regidor 

de Congressos, Diego Vila; el de Joventut i Promoció Econòmica, Xavi 

Ochando; el de Promoció Econòmica; la directora de Administració de la FUE, 

Gloria Serra; el president del Consell Social de l’UJI,  José Luis Breva Ferrer; i el 

portaveu del PP local i diputat provincial d’Infraestructures, Héctor Folgado, 

entre d’altres. (VEURE FOTOS) Després de la visita Puig, Climent i Benlloch van 

llegir els discursos d’inauguració. 

 

 

Conferències 

Dintre del programa de conferències es va comptar amb la presència de 

ponents de tot el món. Un dels principals objectius de DESTACA es la 

transferència de coneixement, per tant, és indispensable la presència de 

grans científics. Les ponències preparades per a aquesta fira van ser d’alt 

nivell i van apropar als empresaris i estudiants els últims avanços en ciència. 
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En l’àmbit del grafeno, uns dels súper materials dels qui tot el món parla, 

vam tenir el plaer de comptar amb Hermenegildo García, Premi Jaume I de 

Noves Tecnologies aquest any 2016 i Catedràtic de Química de la Universitat 

Politècnica de València; la Prof. Dra. Maria Vallet, tota una referent en l’àmbit 

de química inorgànica i la seva aplicació en la biomedicina també va 

participar com a ponent en DESTACA 2016; també es van cobrir temàtiques 

més empresarials, l’Executiva de Relacions Institucionals i RSE de Consum, 

Carmen Picot, ens va apropar de primera mà el know how de Consum i com 

funcional una empresa. Per una altra banda, des dels EEUU, el Prof. Dr. 

Charles F. Mason va viatjar des de Wyoming fins Vila-real per tal d’explicar la 

seva investigació relacionada amb les energies i el recursos naturals. I per 

últim, tot un referent com és Avelino Corma, Premi Príncep d’Astúries, va ser 

l’encarregat de fer la conferència de clausura de DESTACA 2016. 

 

 

Programació 

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE 

08:30h Recollida d’acreditacions 

09:00h Acte Institucional - Visita Inaugural 

Presentes: Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana, 

José Benlloch, Alcalde de Vila-real, Vicent Climent, Rector de la 

Universitat Jaume I, Vicent Marzà, Conseller d’Educació, 
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Carmen Montón, Consellera de Sanitat i Salut Pública, Javier 

Moliner, President de la Diputació de Castelló y Juan Carda, 

Director de la CICCV. 

 

10:00h DESCANS 

 

10:30h Presenta: Prof. Dr. Juan B. Carda, Director de la Càtedra 

d’Innovació Ceràmica de la Universitat Jaume I. 

 Conferència: "Estudios universitarios previos a la creación de la 

UJI en el CUC" 

 

Ponent: Prof. Dr. Agustín Escardino Benlloch, Director 

Honorífico del Instituto Universitario de 

Tecnología Cerámica de la Universitat Jaume I 

 

11:15h  Taula redona: "La génesis de la Universitat Jaume I de Castelló" 

 Modera: D. José Mª Arquimbau, Periodista. 

Ponents: Dr. Vicent Climent, Rector de la Universitat Jaume I. 

Prof. Dr. Vicent Martínez Guzmán, Director Honorífico de la 

Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat 

Jaume I. Prof. Dr. Salvador Cabedo, Director Honorífico de la 

Universidad para Mayores 

 

12:30h  Presenta: Prof. Dr. Xermán de la Fuente, investigador de CSIC. 

Conferència: “Structural analysis of sulfuric acid aqueous 

solutions with Ti and Mn ion” || "Structural investigation of 

glass with composition 54Al2O3·46Ta2O5 fabricated via 

aerodynamic levitation" 

 

 Ponents: Prof. Dr. Hiroyuki Inoue & Dr. Gustavo Rosales, 

Department of Materials and Environmental Science, 

Institute of Industrial Science, (Universidad de Tokyo, 

Japón) 

 

13:30h  DINAR 

15:00h  Presenta el bloc de conferències: Prof. Dr. Vicente Sanz, 

Director ITC-UJI 

 

 Conferència: “Cerámicas con aplicaciones medioambientales” 
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 Ponente: Prof. Dr. Sergio Mestre Beltrán, Director del 

Departamento de Ingeniería Química de la Universitat 

Jaume I 

 

16:00h  Conferència: “Nanofármacos: polímeros terapéuticos para 

combatir patologías” 

 

 Ponent: Dra. Mª Jesús Vicent Docón, Jefe de laboratorio de 

Polímeros Terapéuticos del Centro de Investigación 

Príncipe Felipe de Valencia 

17:00h DESCANS 

 

17:30h Taula redona: “Internet of Things y la industria 4.0” 

 Modera: D. Paco Corma. Especialista en innovación. 

 Ponents: Digit-S, Efi CretaPrint, IoT Sense, Nayar Systems, 

Sacmi Iberica y System. 

 

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 

08:30h Recollida d’acreditaciones 

09:00h Presenta el bloc de conferèncias Dr. José Ribera, Técnico ATC 

 Conferència: “Consum, innovar para ser más sostenible” 

Ponent: Dña. Carmen Picot, Relaciones Institucionales y 

Responsabilidad Social Empresarial de la Cooperativa 

Consum 

10:00h Conferència: "La era de los polímeros: aportando valor y 

soluciones a la industria" 

Ponents: D. Pablo Cruz, Corporate Manager y Dra. Laura 

González R&D Chemical Technical Service en UBE 

Corporation Europe 

11:00h DESCANS 

11:30h  Presenta el bloc de conferències: Prof. Dr. David Cabedo, 

Director Acadèmic del Parc Científic, Tecnológic i Empresarial 

(ESPAITEC) 

 Conferència: "Destacar en Responsabilidad Social: la ética 

como factor de innovación empresarial" 

Ponent: Prof. Dr. Domingo García Marzá, Catedrático de 

Ética y comisionado de Ética para la Responsabilidad Social 

Universitaria de la Universitat Jaume I. 

12:30h Conferència: "Ciudad educadora, conocimiento y democracia” 
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 Ponente: Prof. Dr. Joan Manuel del Pozo, Profesor de 

Filosofia de la Universitat de Girona 

13:30h  DINAR 

15:00h  Taula redona: "El papel del técnico en la evolución de la 

industria” 

 Modera: D. Carlos Romagosa, Director de Comunicación. 

 Ponents: D. Juan José Montoro Presidente ATC, D. Jaime 

Sánchez, Vicepresidente Sociedad Española de Cerámica y 

Vidrio, D. Luis Miralles, Socio-Fundador ATC, D. Serafín 

Tortosa, Director Emérito en Peronda Cerámicas, D. José 

Ribera, Técnico Cerámico ATC. 

17:00h DESCANS 

17:30h Presenta el bloc de conferències: Prof. Dr. Jesús Lancis, 

Vicerrector de investigación de la Universitat Jaume I. 

 Conferència: “Servicios de apoyo a la PYME en programas 

Europeos: participación de la Comunitat Valenciana en el 

programa H2020” 

 Ponent: José Vilar, Responsable Programas Europeos IVACE 

18:00h Conferència: “La política de transferencia del CSIC” 

 Ponent: Javier Etxabe Oria 

18:30h  Conferència: “Biocerámicas para el futuro” 

 Ponent: Prof. Dra María Vallet Regí, Catedrática de Química 

Inorgánica y Directora del Departamento de Química 

Inorgánica y Bioinorgánica de la Facultad de Farmacia en la 

Universidad Complutense de Madrid 

 

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE 

08:30h Recollida d’acreditacions 

09:00h Presenta el bloc de conferències: D. Justo Vellón, Director del 

CEEI Castellón 

 Conferència: “La nueva Agencia Estatal de Investigación” 

Ponent: Dra. Marina Villegas, Directora de la Agencia Estatal 

de Investigación 

09:30h Conferència: “Una nueva estrategia de innovación para la 

Comunitat Valenciana” 

Ponent: Prof. Dr. Andrés García Reche, Vicepresidente 

Ejecutivo del Consell Valencià de la Innovació 
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10:00h Conferència: “Climate-KIC: oportunidades de negocio y empleo 

en el marco de la innovación en cambio climático" 

 Ponent: D. José L. Muñoz Bonet, Director de Climate-KIC 

Spain 

11:00h DESCANS 

11:30h  Presenta el bloc de conferències: Dña. Edurne Zubiría, 

Directora de Fundación Globalis 

 Conferència: "Materiales moleculares" 

 Ponent: Prof. Dra. Rosa Llusar Barelles, Dpto. Física Química 

y Analítica de la Universitat Jaume I 

12:30h Conferència: “Alternative forms of energy production” 

 Ponent: Prof. Dr. Charles F. Mason, H.A. "Dave" True, Jr. 

Chair in Petroleum and Natural Gas Economics in the 

Department of Economics and Finance at the University of 

Wyoming. 

13:30h  DINAR 

15:00h  Presenta el cicle de conferències: D. Juan José Montoro, 

Presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos 

 Conferència: “La revolución del grafeno”  

 Ponent: Prof. Dr. Hermenegildo García, Catedrático de 

Química Orgánica dela UPV y Premio Jaume I de Nuevas 

Tecnologías 2016 

 16:00h Conferència: “Retos en el desarrollo de nuevos métodos de 

control de plagas. Métodos basados en feromonas como 

ejemplo de transferencia de tecnologia” 

 Ponent: Prof. Dr. Jaime Primo Millo, Catedrático de Química 

Orgánica y Director del Centro de Ecología Química de la 

UPV 

17:00h DESCANS 

17:30h ENTREGA PREMIS DESTACA JOVES INVESTIGADORS 

18:00h Presenta: Prof. Dr. Juan B. Carda, Director de la Càtedra 

d’Innovació Ceràmica 

 Conferència de clausura: “Transferencia de tecnología desde 

centros públicos a la industria: posibilidades y limitaciones” 

 Ponent: Prof. Dr. Avelino Corma, Premio Príncipe de 

Asturias de Investigación Científica y Técnica 

19:00h  CLOENDA 
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Concurs DESTACA Joves Investigadors 2016 

Els estudiants de doctorat de la Universitat Jaume I van participar en aquest 

concurs organitzat per l’escola de doctorat en DESTACA 2016. Van participar 

15 estudiants i es va premiar als tres millors. L’objectiu era que el joves 

investigadors exposaren la seva tesi en un temps màxim de 10 minuts. 

 

 

 

El guanyador va ser Nuno Miguel Araujo, que va rebre el premi de 1.500€ pel 

seu projecte « La utilización de la Proteómica en el análisis de la 

biocomptibilidad de materiales ». Martín Sánchez, va ser el segon classificat 

amb un premi de 1.000€ amb la seva « Herramienta para evaluar la 

inteligencia emocional en las organizaciones y las empresas », y per últim 

Nacho Miralles, recibió 500€ por su proyecto « Smart Beetle ». 
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 Estadístiques web 

 

Top països 

 

 

 

La gran majoria de les visites, un 92% dels visitants de la pàgina web de 

DESTACA 2016 ho han fet des d’Espanya, un 3% des dels EEUU, un 2,3% 

des de França i per últim, un 1,2% des d’Anglaterra. A més d’aquest països 

també s’han registrat visites des d’altres parts del món, però amb un 

percentatge menys ressenyable. 
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Visitants i visites pàgina web 

 

Durant tot l’any, la pàgina web www.feriadestaca.es ha registrat un total de 

27.356 visites i quasi 14.000 visitants distints. S’han millorat els registres 

del passat any i s’han detectat que una mitjana de 10.000 persones 

segueixen anualment la pàgina de la fira. 

http://www.feriadestaca.es/
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Estadístiques 

1. Estadístiques Facebook 

a. Evolució 2016. 

 

*Datos recogidos el día 20 de cada mes. 
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* Dades de desembre fins el dia 20. 

 

 Els mesos de principal activitat en Facebook (De setembre a 

novembre) es corresponen amb els mesos que tenen un abast de 

rellevància en aquesta xarxa social. A més, l'efecte de les inversions 

durant els mesos d'octubre i novembre han suposat el principal i més 

notable creixement de la comunitat. 

 

 Durant el mes de Desembre, malgrat no haver-hi activitat fluïda quant 

a publicacions, les estadístiques recullen la repercussió de 

l'esdeveniment i l'interès generat, particularment durant les seves 

primeres dues setmanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    INFORME 2016 

 

   

b. Evolució 2016. 

 

 

Existeix paritat de gènere entre els seguidors de la pàgina i la major part dels 

mateixos es concentren a la franja de 25 a 44 anys. Vila-real, Castelló i 

València són les ciutats d'origen majoritàries. El 95% dels seguidors són 

públic nacional. Dades mensuals. 

DADES PUBLICACIONS AGOST 

Abast mitjà publicacions 182,6 

Abast total orgànic 1.826 

Abast total pagat 0 

Usuaris que interactuen 91 

Visites a la pàgina de perfil 77 

 

DADES PUBLICACIONS SETEMBRE 

Abast mitjà publicacions 380,3 

Abast total orgànic 4.184 

Abast total pagat 0 

Usuaris que interactuen 168 

Visites a la pàgina de perfil 200 



    INFORME 2016 

 

   

 

DADES PUBLICACIONS OCTUBRE 

Abast mitjà publicacions 762 

Abast total orgànic 12.234 

Abast total pagat 5.291 

Usuaris que interactuen 790 

Visites a la pàgina de perfil 441 

 

DATOS PUBLICACIONES NOVIEMBRE 

Abast mitjà publicacions 1.538,32 

Abast total orgànic 73.969 

Abast total pagat 30.637 

Usuaris que interactuen 3.160 

Visites a la pàgina de perfil 893 

 

 Es recullen les estadístiques de les publicacions mensuals únicament 

d'aquells mesos amb una major participació, per ser els rellevants en 

la consecució d'objectius de cara a magnificar l'abast i repercussió de 

l'esdeveniment. 

 

 Les inversions promocionades s'han concentrat durant les setmanes 

prèvies a la celebració de la Fira buscant una resposta en forma de 

notorietat de l'esdeveniment en l'àmbit geogràfic de l'entorn en el 

qual se celebra i un increment en el nombre de seguidors de la 

pàgina. Això es reflecteix en els abastos pagats de les publicacions en 

aquests dos mesos. 

 

2. Estadístiques Twitter. 

a. Evolució 2016. 

 

El compte de Twitter oficial de Destaca 2016 es crea el 6 de Julio de 2016 i 

des d'aquesta data fins al 20 de Desembre ha publicat un total de 372 tweets, 

i ha aconseguit una comunitat de 313 seguidors, amb l'evolució que s'aprecia 

en aquest gràfic: 
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El principal increment es produeix durant les setmanes prèvies a 

l'esdeveniment, coincidint amb la major publicació de tweets. Passat 

l'esdeveniment la comunitat deixa de créixer al mateix ritme, mantenint un 

creixement orgànic més pausat. 

 

b. Audiència. 

El perfil de l'audiència que segueix al compte @feriadestaca en Twitter es 

defineix a continuació amb els gràfics d'origen geogràfic, interessos de la 

biografia i ràtios de seguits i 

seguidors.

 

 

El gruix de seguidors té origen a Espanya, però també compta amb seguidors 

a Sud-amèrica, Centreamèrica i Amèrica del Nord, amb incidència particular 

en països hispanoparlants. 

 

 

 

 

 

 

Aquest núvol d'etiquetes correspon amb les paraules més comunes en la 

biografia dels seguidors en Twitter del compte de Fira Destaca, i s'aprecien 

com a principals interessos la innovació, el desenvolupament, els comptes 

d'empresa, tecnologia i salut entre uns altres. 
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La major part de la comunitat de seguidors (36%) segueixen entre 1.000 i 

5.000 comptes, la qual cosa ens dóna una probabilitat relativa d'aparèixer en 

les seves feeds, indicant-nos que s'ha de publicar de forma freqüent i en 

diferents hores del dia per poder ser visibles entre la comunitat. 

Per la seva banda, un 29% de la nostra comunitat té entre 100 i 500 

seguidors, la qual cosa mostra que són cercadors d'informació més que 

productors o comptes referents. Un 7% de la comunitat compta amb més de 

10.000 seguidors. 

 

c. Dades mensuals. 

A continuació es mostren les principals dades mes a mes de l'activitat en 

Twitter del compte @feriadestaca, on apareixen els tweets més rellevants, el 

nombre de tweets realitzat i els nous seguidors aconseguits cada mes, entre 

altres detalls. 
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ESTADÍSTICAS NEWSLETTER DESTACA 

Las tasas de apertura se sitúan en torno al 30% - 40% de media en las 

Newsletters enviadas a la base de datos de contactos de la edición 2014, y 

en el caso del último envió a los nuevos contactos de Destaca 2016, este 

porcentaje se eleva hasta casi el 50%, lo que denota una base de datos 

con interés en el evento. 

Como acciones futuras, se deberá pulir la base de datos eliminado a 

aquellos contactos que no hayan abierto ninguna de las comunicaciones, y 

mantener una estrategia de contacto vía email periódica para que 

permanezcan atentos al devenir futuro del evento y mantengan su interés 

en la marca. 

ESTADÍSTICAS BASE DE DATOS DESTACA 

La base de datos actual se compone de un total de 1.387 contactos, el 

37% de los cuales (449) corresponde a contactos de la Edición 2016, 

mientras que los 938 restantes son importados de la anterior edición de la 

Feria. 

La Base de Datos ha aumentado un 48% durante este último año y sigue
creciendo gracias al trabajo de captación constante en la web. 
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Premsa 

 

La presència de la Fira Destaca en els mitjans convencionals i online l'any 

2016 ha estat contínua des del 2014, amb diversos anuncis sobre la repetició 

del certamen, des que acabés la primera edició. Però a partir del mes de juny 

de 2016, aquesta presència s'ha intensificat amb diverses comunicacions, 

com es pot comprovar en el següent dossier. No estan totes les aparicions, 

però sí les més importants. 

Com veiem, la fira ha anat intensificant la seva activitat comunicativa a 

mesura que s'acostaven les dates del certamen. Veiem que la implicació de la 

Generalitat Valenciana, del Vila-real CF, així com del Fòrum Transfereix ha 

dotat a la fira d'una gran ressonància en mitjans fora de la província de 

Castelló, com pot ser La Vanguardia o Onda Cero. Així com en portals 

d'actualitat online. 

 

El traspàs d'aquestes fronteres provincials ha estat més palesa amb la visita al 

Palau de la Generalitat, que ha proporcionat a la fira aquest caràcter 

autonòmic. Així, aquesta ressonància ha permès que les activitats 

organitzades per Destaca aconsegueixin a un major nombre de públic i que 

permeti que les empreses i entitats participants, es vegin beneficiades, ja que 

ha permès també que incrementi el nombre de visitants professionals durant 

els dies destinats a aquest efecte. Després de l'esmentada recepció per part 

del president Ximo Puig al comitè organitzador, sí que es va veure 

incrementada la presència informativa en mitjans de tiratge autonòmic o fins 

i tot nacional. A més, la presència del president en la inauguració, va suposar 

un respatller mediàtic important al certamen, més enllà de la província de 

Castelló. 

 

Cal destacar que, a nivell provincial, la Fira Destaca ha aconseguit la portada 

dels mitjans de comunicació amb més tirada de la zona en diverses ocasions, 

ocupant els titulars principals i la programació d'aquests durant els dies 

previs i la celebració de la fira. A més, cal recordar que la Cadena Ser va 

atorgar a la Fira Destaca el seu guardó a l'apartat de Ciència, atorgant així, un 

major coneixement a la fira de transferència tecnològica més important de la 

Comunitat Valenciana. 
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Comité organitzador DESTACA 2016 
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Destaca col·labora amb Transfiere (1-7-2016) 
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Ximo Puig nombrat president d’honor de la Fira Destaca (16-

10-2016) 
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Recepció del comitè organitzador de la Fira DESTAC en el 

Palau de la Generalitat Valenciana (26-10-2016) 
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Recepció a les empreses a l’UJI (18-11-2016) 
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Inauguració de Destaca 2016 (24-11-2016) 
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Balanç final de la fira DESTACA 2016 (26-11-2016) 
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