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MISSIÓ EMPRESARIAL A COPENHAGEN PER A EMPRESES DE
L’ÀMBIT ITS (Intelligent Transport System)
Del 17 al 21 de setembre de 2018
L’any 2025, Copenhaguen pretén convertir-se en la primera capital neutral en l’ús de
carboni.
Per a això, Copenhaguen ha iniciat diverses solucions estratègiques de trànsit intel·ligent
per reduir la congestió, les emissions i augmentar la seguretat, tant per a trànsit de
vehicles, com per a bicicletes.
S'estan provant i desenvolupant multitud de noves tecnologies i solucions per la ciutat
intel·ligent, a través dels sectors de les TIC, el cleantech, la construcció i el transport
intel·ligent.
Vine a experimentar-ho personalment, participant a la Fira ITS World Congress, a
Copenhaguen. La Fira reuneix cada any, a líders mundials en Sistemes de Transport
Intel·ligent que mostren i avaluen els últims conceptes i prototips més innovadors en
aquest camp.

A qui va dirigit
Empreses i centres tecnològics relacionats en l’àmbit de l’ITS (Intelligent Transport
System), concretament empreses del sector transport, automoció, telecomunicacions i
tecnologia que formin part de l’ecosistema de l’ITS. Simulació i visió per computador,
intel·ligència artificial, sensòrica, càmeres, senyals intel·ligents, optimització de rutes,
solucions per pàrking són alguns exemples del què representa l’ecosistema de l’ITS.

Programa previst
1) AGENDA COMUNA: agenda amb actors claus de l’àmbit ITS (Intelligent Transport
System)
 Reunió de “Kick off” el dia de l’arribada: revisar el programa de la missió, resoldre
dubtes, etç.
 Visites a empreses i/o centres tecnològics de referència en l ’àmbit de l’ITS i amb
aquells actors clau del mateix.
 Entrada general d´accés a l’àrea expositiva de la Fira ITS World Congress 2018,
per a tots els dies de la Fira.

Convocatòria
Versió 2, 13 de març de 2017
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Participació a l´estand d’ACCIÓ - Government of Catalonia:
- Identificació visual a l’estand mitjançant el logotip de la vostra empresa o
centre tecnològic.
- Taules compartides a on mantenir reunions B2B.




Participació a l´acte de networking “Meet Catalan Technologies”.
Participació en alguns dels Tours i/o visites tècniques que organitza la Fira
(opcional)

Nota: L’agenda comuna és provisional i s’acabarà definint en funció de la tipologia
d’empreses participants.
2) AGENDA INDIVIDUALITZADA per a cada empresa participant. D’acord als objectius
i l’interès de cada empresa, s’organitzaran reunions individuals amb:

Possibles socis, municipis, governs o clients finals

CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 400€.
Què inclou










Agenda comuna organitzada per l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Copenhagen.
Agenda de reunions individuals en el marc de la Fira (segons els interessos de
l’empresa) organitzada per l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Copenhagen.
Despeses de transport intern (per l’agenda comuna)
Entrada a la Fira amb modalitat “Exhibit Only”.
Estand compartit amb ACCIÓ-Government of Catalonia
Participació acte B2B: “Meet Catalan Technologies”
Inclusió del nom de l´empresa en el llistat oficial d´expositors
Edició d’un catàleg amb el perfil de tots els participants
Coordinació de l'equip d'ACCIÓ Barcelona i Copenhagen.

No inclou



Vols i hotel
Manutenció durant la visita a Copenhagen
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Acompanyament a les reunions de l’agenda individual
Transfers aeroport – hotel
Tours i Visites Tècniques organitzades per la Fira (preu: 50€ per Tour). Opcional.

Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció i enviar-la abans del 1 de juny a:
Glòria Muñoz, gmunoz@gencat.cat Tel: 93 553 89 42.
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