Presenta els teus productes i solucions al SmartCity
Expo World Congress 2019

Sou una empresa innovadora? Desenvolupeu productes i solucions en el
camp de les Smart Cities?

Si la resposta és afirmativa, la vostra empresa pot ser seleccionada per participar en el SmartCity
Expo World Congress 2019, esdeveniment que reuneix en un mateix lloc les darreres novetats i
tendències del sector i que se celebrarà del 19 al 21 de novembre a la ciutat de Barcelona.
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona posen a
la vostra disposició un espai que acollirà els projectes més innovadors del sector de les Smart
Cities. Si sou una de les empreses escollides, tindreu màxima visibilitat a l’Innovation Zone de la
Generalitat, de l’Ajuntament o de l’AMB, dins del SmartCity Expo World Congress 2019.
La data límit de presentació de sol·licituds és el 31 de maig.
Empleneu el formulari i participeu a la selecció.

Què inclou l'espai
•
•
•
•
•
•
•
•

Espai d'exposició a l'estand de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona o a
l’AMB.
Promoció a través de diferents canals de comunicació (programa, web, premsa, etc.).
Dues entrades Conference per accedir durant els tres dies que dura el congrés (inclou accés a
les conferències i networkings).
Dos passis d’expositor.
Deu entrades Visitor.
Inclusió en el catàleg oficial online d’empreses de SmartCity Expo World Congress.
Participació al Brokerage Event.
Connexió Internet 10 Mb simètriques.

Cost per a l'empresa seleccionada : 795 euros + 10% IVA

Requisits obligatoris
Per participar en el procés de selecció cal:
• Emplenar aquest formulari i enviar-lo a Isabel Montals abans del divendres, 31 de
maig.
• Documentació:
o Breu descripció en anglès (màxim 100 paraules) en català. Aquesta serà la
descripció que es farà servir per al catàleg SmartCity Expo World Congress
2019, així com en les accions de difusió i comunicació que la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i AMB considerin oportunes. El vostre
consentiment es considera implícit. Per aquest motiu, és important que el text
sigui ENTENEDOR i DESCRIPTIU.
o Adjuntar un fitxer en format Power Point amb una presentació corporativa de
l'empresa, en català, castellà o anglès. Màxim 15 diapositives.
o Adjuntar un fitxer amb el logotip que desitges que surti en el catàleg (en format
"traçat" o alta resolució: Freehand, Illustrator, etc.). Aquest serà el logotip que
es farà servir a l'estand de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona o AMB.
1. El PowerPoint i el logo s'hauran d'enviar a través d'alguna web de transferència de
fitxers, com per exemple: DropBoc, YouSendit, etc.
2. El 26 de juny rebreu confirmació de si esteu seleccionats.

Criteris de selecció
Ser una pime catalana que treballa en el segment de negoci de les Smart cities.
El comitè de selecció tindrà en compte:
•
•
•

•

El vostre nivell d'innovació i originalitat del producte, servei o aplicació, les
possibilitats d'internacionalització.
Es valorarà el grau de maduresa o d'implementació en el mercat dels vostres productes, serveis
o aplicacions.
Es valorarà positivament que l’empresa no hagi participat en anteriors edicions de l’SCEWC,
mitjançant el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona o l’AMB ja que es
vol donar la possibilitat a altres empreses que participen per primera vegada en aquest congrés.
A l'estand de l'Ajuntament de Barcelona també es valorarà que l'empresa hagi o estigui
desenvolupant solucions que promoguin la democratització dels quatre àmbits en que
transcorre la vida quotidiana dels ciutadans: mobilitat, mercat, habitatge, participació.

Per ampliar aquesta informació, podeu contactar amb Isabel Montals.

Dates establertes
31 de maig: Data límit de presentació de candidatures.
26 de juny: Notificació de les empreses seleccionades per part de la Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona i AMB. A partir d’aquesta data, Fira de Barcelona contactarà amb les
empreses seleccionades per aspectes logístics i de facturació.
19 de juliol: Data límit per fer efectiu el pagament a Fira de Barcelona.
De 19 al 21 novembre: SmartCity Expo World Congress.

