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MISSIÓ EMPRESARIAL
per a proveïdors de solucions INDÚSTRIA 4.0
a la Fira HANNOVER MESSE 2020
(Alemanya)
Del 20 al 24 d’abril de 2020

La Fira Hannover Messe és des de fa uns anys, un referent mundial en l’àmbit de la
Indústria 4.0 i noves tecnologies industrials. Amb més de 6.500 expositors
internacionals, més de 215.000 visitants professionals i 500 solucions per a la Indústria
4.0, és el referent per estar al dia sobre les últimes novetats en tecnologia industrial i en
especial en quan a la digitalització de la indústria.
A la Hannover Messe es poden trobar des de serveis avançats de recerca i
desenvolupament de solucions o components individuals fins la fàbrica intel·ligent
complerta, així com tendències actuals en eficiència energètica, automatització
industrial, tecnologies de la informació, sistemes de mobilitat, fabricació additiva o en
abastiment industrial, entre d’altres.
ACCIÓ hi serà present a estand propi juntament amb entitats i empreses catalanes
proveïdores de solucions a la indústria 4.0, per tal de potenciar la cooperació
internacional entre les empreses catalanes i empreses industrials internacionals,
interessades en la digitalització dels seus processos productius.
Per a més informació sobre la fira, consulteu el següent vincle: www.hannovermesse.de

A qui va dirigit
L’actuació va dirigida a entitats o empreses proveïdores de solucions tecnològiques o
serveis avançats al voltant de la Indústria 4.0 en empreses manufactureres o processos
industrials, i que tinguin una clara visió internacional.

Convocatòria
Versió 2, 13 de març de 2017
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Es prioritzaran les empreses amb capacitats i solucions innovadores que encaixin
clarament amb les temàtiques associades a l'espai "Digital Factory" de la fira Hannover
Messe, amb un determinat nivell de facturació (1M€), dimensió (més de 20 treballadors)
i experiència internacional exportadora. S’analitzaran els perfils de les empreses que
millor encaixin amb els sectors objectiu i, en conjunt representin solucions
complementàries entre elles a fi i efecte de valorar el possible desenvolupament d’un
prototip demostrador dins l’estand (en funció de les solucions finals seleccionades).

CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 3.500 € + IVA.

Què inclou
















Presència en un estand compartit amb 15 empreses.
Servei de front-desk i assistència durant tota la fira per part del personal de
l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Alemanya
Organització i condicionament del conjunt de l’estand per part d’ACCIÓ.
Participació en el catàleg d’expositors de la Fira.
Dinamització individual i conjunta a l’estand organitzat per l’Oficina Exterior de
Comerç i Inversions a Alemanya, segons interessos de les empreses participants,
de cara a atraure la visita d’empreses manufactureres internacionals que puguin
estar interessades en els productes/serveis de les empeses expositores
catalanes.
Presentacions institucionals d’iniciatives regionals en Indústria 4.0.
Suport a la participació al Brokerage Event (organitzat per l'EEN de Baixa
Saxònia).
Possibilitat d’assistir a un GUIDED TOUR personalitzat segons necessitats de les
empreses catalanes participants sobre les tendències de la indústria 4.0
Invitació a l’acte de networking amb la delegació empresarial i representants de
la comunitat catalana a Alemanya, així com representants d’empreses
alemanyes i internacionals establertes a Catalunya.
Material promocional: catàleg amb les fitxes de les empreses catalanes
participants per a repartir als assistents.
Promoció a través de diferents canals de comunicació (programa, web, premsa,
etc.)
Invitacions per a la zona d’exposició i conferències a la Hannover Messe 2020
per convidar a clients actuals, potencials o partners de les empreses catalanes
expositores.
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Nota: Recomanem 2 participants per empresa per garantir un bon servei dins de l’espai
que tindran a l’estand de la Generalitat a la Hannover Messe, agendes i altres activitats
previstes.
Idioma mínim requerit: Anglès.

No inclou







Despeses de vols i hotels.
Transfers aeroport/hotel/fira
Assegurança de viatge
Acompanyament a les reunions de l’agenda individual
Despeses d’enviament material/equips/mostres per exposició a la Fira
Despeses de manutenció.

Cada empresa s’haurà de responsabilitzar de les seves reserves de vols, allotjaments,
desplaçaments i trasllats de material (si s’escau).

Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció a través del web i us enviarem
el formulari “DECLARATION OF INTEREST FORM” perquè l’ompliu i ens l’envieu com a
molt tard el 25 d’octubre de 2019 al següent correu:
missiohannovermesse.accio@gencat.cat
Per dubtes o aclariments podeu contactar amb: Carles Miranda (692 084 291); Mireia
Llobet (93 567 68 83).

Pàgina 3

