
Barcelona Star
Catalunya Wheel



La nova atracció al 
"Parc de l'Fòrum"

• Dades tècniques:

• Alçada: 77,0 m aprox.

• Diàmetre de la roda 74,0 m aprox.

• Alçada fins a l'eix principal: 40,0 , aprox.

• Dimensions de la plataforma
Profunditat 29,3 m aprox.; ample 41,5 aprox.

• Capacitat Fins a 1.700 passatgers per hora

• Nombre de cabines 27 
góndoles Zeppelin fins 16                    

• Voltes: 2 voltes per hora

• Sistema d'accionament
8 motors SIEMENS AC amb control 

• PLC redundant

• Connexió elèctrica 1000KKva
3 AC/N/PE; 400/230 Volt 50/60 Hz

• Pes dels components  
Construccions 750 to. aprox.                    

• Pes dels llastos: 750 to. aprox.



Uni nova dimensió
d’entreteniment luxós

• El constructor de la ROBU80XL és Ron Bussink (més de 
60 Rodes de Fira construïdes a tot el món). 
És l'inventor i dissenyador de la Roda de Fira portàtil 
més gran del món. RO80XL que estem planejant per a 
Barcelona.

• Se'l considera el "Rei dels constructors de Rodes de 
Fira". Opera 2 rodes gegants a Ciutat del Cap (Sud-
àfrica) 

• THE CAPE WHEEL www.capewheel.co.za i a Brisbane 
(Austràlia) THE BRISBANE WHEEL 
www.thewheelofbrisbane.com.au

http://www.capewheel.co.za/
http://www.thewheelofbrisbane.com.au/


Grans cabines d’alta
tecnologia per a un confort
únic

• Cabañas para grupos

• Cabañas para gastronomía y conferencias.

• Servicio VIP, bodas y más.

• La rueda que nunca se detiene.

• Una ronda dura 30 minutos.

• Con 100% de servicio



Tecnologia 
innovadora 

d’Europa



Un gran atractiu turístic
durant molts anys

• La Roda de Fira ha de rebre 
l'autorització fins el 31 de desembre 
de 2025. 

• Després, la ciutat de Barcelona 
decidirà si FÒRUM prolonga 
l'explotació en aquesta ubicació o si 
(Ciutat de Barcelona/empresa 
operadora i propietari) busquen junts 
una nova ubicació perquè l'atracció, 
llavors molt popular a Barcelona, 
pugui continuar operant. 

• Com la R80XL és la Roda de Fira 
mòbil més gran del món, es pot 
desmuntar en uns pocs mesos i, al 
mateix temps, tornar a ser muntada 
en una altra ubicació.



El pla del lloc - la 
tecnologia

• Matthias Hoffmann (mh+ Consulting, www.mh-plus.de ) i el seu              soci Oral 
Coskun (COSIMO-Investment Group GmbH, Duisburgo, Alemanya/ www.cosimo-group.de
) actualment en constitució i amb la participació financera de l'empresa propietària 
BARCELONA STAR SL, Barcelona, Espanya. S'ha encarregat la constitució a l'advocat 
Alejandro Saenger, www.icab.cat a Barcelona.

• Tots els drets i contractes obren en el seu poder: Contracte amb Ciutat/Turisme de 
Barcelona, contracte de lloguer MUARER, contracte de llicència Bussink, patrocinadors, 
drets de nom i contractes amb empreses de catering.

• Tots els beneficis s'ingressen en aquesta societat. També constitueix una empresa que 
serà 100 % propietat de Barcelona Star SL:

• La “Sociedad de Organización de Rueda de la fortuna en FORUM

• SL “]tateicosóicaztinagro'dedaladoRedariFne [LS MURÒFE s farà càrrec de 
l'organització de la Roda de Fira i administrarà amb 80 empleats aproximadament 
(inclosos restaurants i subcontractistes) l'activitat diària. 

• El domicili social de les empreses que actualment s'estan constituint és Barcelona. Oral 
Coskun i Matthias Hoffmann es convertiran temporalment en administradors. No 
obstant això, tots dos seran reemplaçats per personal espanyol.

• Actualment estem comprant els següents dominis d'Internet:

www.barcelonastar.com

http://www.mh-plus.de/
http://www.cosimo-group.de/
http://www.icab.cat/
http://www.barcelonastar.com/


Lloguer

• Tenim 11.000 metres quadrats d'espai per a
llogar.

• Oferim un lloguer fix de 7.500,- euros al mes.
Suma un total de 90.000,- euros a l'any. A
partir del 1/1/2021 fins al 31/12/ 2025

• Total 450.000,- euros. I cada any de
renovació altres 90.000,- euros. Cal tenir en
compte que no hi ha mitjans
(aigua/clavegueram i electricitat) i que tot ha
de ser instal·lat per nosaltres. Només
l'estació transformadora amb connexió
costarà al voltant de 150.000 euros.



• Contenidors addicionals al voltant de la Roda 
de Fira en el recinte.

• S'instal·laran els següents contenidors:  3 
lavabos, 8 oficines, 2 quioscos, 4 taquilles, 6 
conferències, 4 cuines i personal i 2 tècnics

• Restaurant 

• S'instal·larà un edifici mòbil d'acer i vidre 
(acoblat) al costat del contenidor de la cuina 
com a restaurant: „BARCELONA STAR – Under 
the Wheel” [baix la Roda de Fira[. Disposa de 
fins a 250 places

Ofertes creades



• Gastro instal·lacions/cuina 

• (veure també el punt 7: Gastronomia i Conferències)

• Tota la gastronomia s'adjudica a un operador local. Si és possible amb 
un gran xef, perquè la qualitat del menjar, com la Roda de Fira, sigui 
"de primera classe". També hi ha un bar de tapes, un lloc de gelats i 
aperitius relacionats amb la Roda de Fira.

• L'aprovació i la concessió gastronòmica la sol·licita l'operador 
espanyol

•

• Menjar en les góndoles:

• El restaurant també oferirà menús complets a demanda (fins a 10 
persones per góndola). Se serveix un plat per volta De la mateixa 
manera begudes. També hi haurà una góndola amb un Cava-Bar. Es 
poden celebrar aniversaris, bodes i celebracions d'empresa, així com 
reunions de directius.

Ofertes creades



Ofertes creades

• Esdeveniments al voltant de la Roda de Fira:

• Busquem que els visitants romanguin en el Fòrum el major temps possible, 
per tant, desenvoluparem esdeveniments al voltant de la nostra Roda de Fira 
que faran que els turistes romanguin en el Fòrum durant diverses hores:

• Cerveseria bavaresa durant l'estiu

• Open-Air-Club els divendres i dissabtes a la nit a l'estiu en un petit Open-Air-
Arena en el qual també podran  actuar artistes espanyols

• Enoteca amb ofertes internacionals de vi i menjar i vi jove el mes de 
setembre

• Carpa per a festes amb OKTOBERFEST bavarès, directament en la carpa

• Festival d'hivern amb mercat nadalenc i pista de gel novembre-gener

• Per descomptat, aquestes atraccions (no sols per a) els turistes sol es 
planifiquen i implementen en consulta amb l'administració del Fòrum en 
relació amb altres esdeveniments musicals en el recinte.



Una empresa española y nuevos empleos.

Llocs de treball Administrador (1 + 
Matthias Hoffmann)

Adjunt a 
l'administrador (1) Gestió Venda (2) Organització (3) Administració (2)

Tècnics (4) Encarregat de 
plataforma (4)

Seguretat interna 
(6)

Seguretat externa 
(8) - Subcontractista 

local

Neteja (8) -
Subcontractista 

local

Personal de taquilla 
(8)

Venda 
d'entrades/EDV 

[tractament 
electrònic de 

dades] (2)

Contabilitat (2)
Venda de 

souvenirs/fotos (3) -
concessionari local

Quiosc / Fast Food / 
gelats + venda de 

crispetes de blat de 
moro (5) - local. 
Concessionari

Restaurant (20) -
concessionari local 

amb un gan xef

Lavabos –(4) 
Subcontractista 

local

Es crearan en total 
83 llocs de treball 

permanents



Modelo de negocio

• Gestió espanyola

• La cerca d'un administrador espanyol i el seu adjunt, que dirigirà la gestió amb l'assessorament i 
l'assistència de Matthias Hoffmann, ja ha començat.

• Empresa operadora espanyola/soci contractual de la Ciutat de Barcelona

• BARCELONA STAR SL, amb domicili social a Barcelona. Direcció a partir de la construcció: Forum, Av. del 
Litoral, Barcelona, Espanya.

• Les oficines estaran situades en contenidors mòbils, que estaran dissenyats amb la mateixa aparença que 
les taquilles i les góndoles de la Roda de Fira, directament al costat de la Roda de Fira.

• Administrador: 1 comerciant espanyol + Matthias Hoffmann

• Se celebraran contractes amb empreses locals per al servei de gastronomia i venda d'aliments i begudes 
com a subcontractistes amb l'empresa operadora.



Modelo de negocio

• Trànsit i senyalització

• Sol·licitem senyalització oficial dins de Barcelona cap a la ubicació de la Roda de Fira, anàloga a altres 
llocs d'interès/atraccions principals de Barcelona:

• BARCELONA STAR

• Roda de Fira en el Fòrum

• Pàrquing

• Hi ha suficients espais d'estacionament gratuïts per a visitants i autobusos just al costat de la ubicació del 
FÒRUM

• Transport públic/tiquet combinat

• Oferirem un tiquet combinat (el viatge en transport públic està inclòs en el preu de l’entrada) i 
celebrarem els contractes corresponents

• Cooperacions amb autobusos, Flixxbus, tren, aerolínies amb TAXI  

• Crearem una comunitat publicitària i de cooperació amb les associacions de TAXI (10)

• Serem membres de la Barcelona Card i estarem inclosos en tots els recorreguts per la ciutat. Encara ha de 
tractar-se una estreta col·laboració entre “Turisme de Barcelona y Calalunya”.



Les imatges en moviment
diuen més que les 

paraules
R80XL on YouTube

https://youtu.be/gbZ10IhIUI8

https://youtu.be/gbZ10IhIUI8


Empresa operadora espanyola/soci contractual de 
la Ciutat de Barcelona

• BARCELONA STAR SL, amb domicili social a Barcelona. 
Direcció a partir de la construcció: Forum, Av. del Litoral, 
Barcelona, Espanya.

• Les oficines estaran situades en contenidors mòbils, que 
estaran dissenyats amb la mateixa aparença que les 
taquilles i les góndoles de la Roda de Fira, directament al 
costat de la Roda de Fira.

• Administrador: 1 comerciant espanyol + Matthias Hoffmann

• Se celebraran contractes amb empreses locals per al servei 
de gastronomia i venda d'aliments i begudes com a 
subcontractistes amb l'empresa operadora.



Infraestructura completa
Lugares de trabajo modernos, oficinas, tiendas.



Requisits 
tècnics

Electricitat

• Ja estem negociant amb ENDESA sobre una connexió d'energia fixa i 
la nostra pròpia estació transformadora. Som conscients que no hi ha 
connexió d'alimentació.

• Necessitem una connexió d'alimentació de:

• 3 AC / N/PE; 400/230 V 50/60 Hz / 1000 Kva

• Inicialment subministrarem la construcció amb un generador de 
lloguer. Al mateix temps, estem buscant la solució amb ENDESA per a 
construir la nostra pròpia estació transformadora en el Fòrum.

• Per al funcionament de la Roda de Fira, tenim dos generadors 
d'energia separats, que intervenen immediatament en cas d'avaria. 
D'aquesta manera el subministrament d'energia està garantit

• Aigua/Clavegueram

• Necessitem connexions d'aigua i clavegueram per a 3 contenidors de 
lavabos (visitants/restaurant i sales de conferències, així com per el 
nostre personal). Igualment per a la cuina del Restaurant & Catering. 

• No cal que la bici estigui ancorada a terra.

• Es pot haver de posar una llosa de formigó

• Es necessita informació sobre el metro



Sol·licitud 
d'obres

• Els plans de construcció amb tots els documents es presenten per 
separat.   

• (Sol·licitud d'obres), preparat per un gabinet d'arquitectura espanyol 
de Barcelona.

• Plans R80XL  

• Entrada - ensostrat 

• Es cobrirà tota l'àrea d'entrada, inclosa la taquilla. Tot el sostre té 
una superfície de 40 m x 26 m.

• Edificis addicionals (restaurant/altres contenidors)   

•

• Aprovació TÜV (organisme alemany de certificació i homologació)

• L'alemanya TÜV Süd de Munic durà a terme l'homologació tècnica i    

• el registre i confirmarà oficialment l'homologació.

• TÜV-Controlling

• TÜV Süd, Colònia, Alemanya, realitzarà anualment

• la revisió completa del sistema tècnic i certificarà oficialment el 
correcte funcionament de la Roda de Fira.



Pla cronològic

• 02.2020
Visita de representants de l'empresa propietària MAURER SE, el director 
comercial,  Sr. Speck i el Sr. Ron Bussink a Barcelona i reunió amb els 
representants de Turisme.

• 03.2020
Exposició de la meva presentació (molt extensa i informativa)  

• 04.2020
Visita de Jordie Bardia LLIACH, director de Turisme, ve a Munic amb 
Carme Ortiz, cap del Fòrum de Barcelona, per a una visita a RR i una 
visita a Maurer SE

Depèn de les possibilitats de viatjar pel Coronavirus

• Finals d'abril: 
Aprovació prèvia de totes les oficines municipals de la Ciutat de 
Barcelona (ja s'han fet gestions prèvies amb totes)



Pla cronològic

• Directament després de l'aprovació: 
Presentació del permís de construcció amb tots els plans, estadístiques 
i sol·licituds, supervisat per una oficina d'arquitectura de Barcelona.

• Finals de maig/mediats de juny de 2020:
Permís de construcció a Barcelona

• Des de finals de juny de 2020: 
Transport dels 84 camions articulats de Munic a Barcelona amb tots els 
components.

• Juliol i agost de 2020:
Construcció de la Roda de Fira/ 1. Conferència de premsa 
(OB/Turisme/NOSALTRES) directament en el Fòrum

• Inici de la cerca i de la selecció de personal

• Inici de la primera publicitat i vendes anticipades en LA CAIXA i totes 
les filials de ALDI, així com en el lloc web d'RR, agències de viatges a 
tot el món, però també ENTRADA



Pla cronològic

• Finals d'agost/mediats de setembre de 2020: finalització 
de la construcció i edificis auxiliars (restaurant en un 
edifici d'acer i vidre de disseny especial/bar de 
tapes/Snack-Bar/gelateria/quiosc de crispetes de blat de 
moro/etc.)

• Setembre de 2020 :
2.  Conferència de premsa

• Setembre/octubre de 2020:
Fase de proves

• Mediats d'octubre: 
3. Conferència de premsa i viatges de prova per a la 
premsa previs a l'apertura, 10 dies abans de l'apertura

• Al voltant de l'1 de novembre de 2020:
Setmana d'apertura/promoció d'apertura amb moltes 
celebritats de la política, l'esport, la cultura i la societat 
internacional.



Pre-obertura

• 11.2020
Durant tot novembre celebrem les 
setmanes d'apertura amb els 
nostres patrocinadors i els nostres 
socis de mitjans i Turisme de 
Barcelona. 
Parcialment només 5, - euros 
entrada per persona.



Treball i promoció mediàtica

• Conferència de premsa

• Website /www.BarcelonaEstrella.cat /www.BarcelonaStar.com/ Barcelonastar.cat)

• Comunicacions a la premsa (juntament amb l'Oficina de Turisme)

• Socis de mitjans

• Diaris

• Emissores de ràdio (regional)

• TV (nacional/catalana)

• Campanya publicitària (exterior en tota Catalunya)

• Accions

• Patrocinadors

• Socis de cooperació (turisme/operadors turístics/creuers/trens/escoles +
universitats/aerolínies/Barcelona Card, etc.)

• Xarxes socials



Màrqueting i 
vendes

• Sistema de tiquets

• Actualment estem desenvolupant el nostre propi sistema de tiquets 
en col·laboració amb EVENTIM AG, Alemanya, que aborda 
específicament els requisits d'entrada d'una Roda de Fira amb una 
gran demanda. D'aquesta manera s'oferiran entrades per a la visita 
amb un cost addicional en finestres de temps definides fixades amb 
precisió, els anomenats Tiquet-Vip, que poden usar el "Fast Track" i 
no perdre temps en la compra d'entrades. És per això que hi ha 3 vies 
d'entrada paral·leles.

•
• Barcelona Star –Website www.barcelonastar.cat /com

• La venda d'entrades s'incorpora a la pàgina web oficial. Hi haurà

• enllaços a les pàgines web de

• l'Oficina de Turisme de Barcelona/Catalunya

• importants operadors turistics

• patrocinadors y socis de medis

• una cadena minorista amb seu a Espanya (converses amb ALDI)

• Flixbus/trens/viatges amb autobús

http://www.barcelonastar.cat/


Màrqueting nacional i 
internacional

Comercialització nacional amb companyies 
ferroviàries + d'autobusos i amb operadors 
turístics i Barcelona-Touristic

• Comercialització mundial en tots els operadors 
turístics, viatges a ciutats europees, ferrocarrils i 
totes les companyies d'autobusos a Espanya i 
França, també especialitzades en viatges a 
Espanya/Barcelona, companyies d'autobusos a 
Europa i Portugal. Aquí oferirem als organitzadors 
un preu especial per a grups de 20 visitants o més 
al matí per EURO 9.- per persona, que després els 
inclouran en el preu del viatge.



Ús especial

• Restaurant

• Un operador amb un gran xef oferirà cuina catalana sofisticada a preus assequibles perquè la visita a 
la Roda de Fira es pugui combinar amb un menjar abans o després. S'oferirà un menjar combinat 
amb el viatge i l'hora exacta del recorregut.

•

• En la góndola

• La gastronomia del restaurant també servirà menús de fins a 4 plats en la góndola si se sol·licita amb 
antelació. Un plat per volta (aproximadament 30 minuts)

• Tapa-Bar

• Se serveixen tapes i petits aperitius en un contenidor obert en un elegant bar-cafeteria.

• Crispetes de blat de moro & Gelats

• També per a portar a la cua i en la góndola.

• Espai de conferències

• Es construeix una sala a partir de 7 contenidors interconnectats amb un superfície de 16 m x 6.5 m, 
que és adequada per a conferències, reunions d'empresa, bodes i altres. Es podran realitzar 
esdeveniments i recepcions.

• Gastronòmicament seran atesos per la cuina del restaurant.



Apertura (novembre de 2020)

• Setmanes d’apertura (amb socis de medis)

• Política/personatges del món de l'esport i la 
cultura/societat/celebritats/molts convidats

• Preu d'apertura per als lectors dels socis de 
mitjans periodístics al preu de 5,- euros durant 2 
setmanes, mitjançant un anunci que realitzarà el 
soci durant 3 setmanes diàriament emetent un 
cupó d'autorització imprès en el seu periòdic. 
L'objectiu en aquestes 2 setmanes és aconseguir 
un mínim de 2.000 visitants per dia a través 
d'aquesta campanya: „VISTA TU BARCELONA STAR“



Informació de contacte

Matthias Hoffmann Tel:
+49 172 9677000 

Email:
mh@mh-plus.de

MH+
Adolf-Menzel-Str. 9
68623 Lampertheim

Germany

Web:
www.mh-plus.de

Data de 
presentació 
24.03.2019
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