ORGANITZADOR:

MISSIÓ TECNOLÒGICA A LA FIRA FORMNEXT DE FRANKFURT
en l’àmbit de la IMPRESSIÓ 3D d’aplicació industrial
Del 19 al 21 de novembre de 2019

La fira FORMNEXT, celebrada a Frankfurt, és l’exposició més completa en l’àmbit
europeu de tecnologia en impressió 3D, manufactura additiva i relacionada. Edició rere
edició, es converteix en un punt de trobada per companyies líders del sector. El darrer
any va comptar amb 632 expositors i 26.919 visitants distribuïts al voltant de 37.500m2
d’exposició. Està previst que aquestes xifres se superin en l’edició d’enguany, fent
d’aquesta fira, un any més, el millor aparador de la tecnologia en el territori europeu.
T’oferim la possibilitat de participar en la missió tecnològica a Frankfurt en l’àmbit de
la impressió 3D d’aplicació industrial. La missió està dissenyada per enriquir el teu
coneixement de la tecnologia en impressió 3D i dels materials que s’utilitzen. El
programa d’activitats a la fira inclou visites i rutes temàtiques personalitzades,
especialment si ets demandant o susceptible a ser demandant de la tecnologia 3D per
la teva companyia.
D’altra banda, el programa es personalitza en funció de la tecnologia, el sector
d’aplicació i l’estadi d’aplicació en la cadena de valor de la vostra empresa. La missió et
permetrà conèixer el potencial de la impressió 3D de primera mà, realitzar contactes
bilaterals amb empreses i/o tecnologies amb possibilitat d’implantació a la pròpia
empresa, i et facilitarà la col·laboració amb empreses i tecnologies disponibles a escala
internacional.

A qui va dirigit
- Pimes amb producte o procés productiu susceptible d’adoptar la tecnologia en
impressió 3D.
- Empreses, centres de serveis o oferents de tecnologia, materials o coneixement
de l’ecosistema en impressió 3D.
- Entitats de suport o facilitació del sector.

Convocatòria
Versió 2, 13 de març de 2017
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Programa previst
Dia 19 de novembre:
▪ Arribada, trasllats i sopar (no inclòs en el preu).
▪ Recepció dels participants per part dels responsables de l´oficina d´ACCIÓ
Alemanya el dia d´arribada: briefing i expectatives.

Dia 20 de novembre:
▪ De 10.00 h a 12.00 h Rutes temàtiques
▪ De 12:00 h a 13:00 h Seminari (Aliança d´Instituts Fraunhofer per la impressió 3D
o altres)
▪ De 14.00 h a 16:00 h Reunions individuals
▪ De 16.00 h a 18:00 h Brokerage event de la EEN

Dia 21 de novembre:
▪ De 10.00 h a 11.00h Visites conjuntes / Seminari sobre impressió 3D
▪ Visita lliure
▪ Vol de tornada

Nota: L´agenda és provisional i s´acabarà de definir en funció de la tipologia de
participants.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió suportat pels participants és de 400€ + IVA.

Què inclou
La participació als esdeveniments de l’Agenda Empresarial com:
✓ Entrada a l’espai d’exhibició del FORMNEXT
✓ 2 dies d’agenda
✓ Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Frankfurt
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No inclou
Vols i allotjament.
Despeses de trasllats interns i manutenció.
Opcional: Seguiment/Aftercare posterior a la missió per ajudar al seguiment dels acords
iniciats i suport en la reorientació estratègica. Cost per determinar en funció del nombre
de contactes.
Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció i enviar-la abans del 13 de
setembre a: Iago García, Coordinador Iniciatives 3DPrinting/AM,
iago.garcia@gencat.cat , tel. 93 567 68 79
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