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MISSIÓ EMPRESARIAL VIRTUAL en l’àmbit de la INDÚSTRIA 4.0
a la Fira HANNOVER MESSE 2021
(Alemanya)
Del 6 al 9 d’abril (sessions prèvies)
i del 12 al 16 d’abril de 2021 (Fira Hannover Messe)

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 5.500 expositors
internacionals, més de 200.000 visitants professionals i amb un potencial de 6,5 milions
contactes de negocis, la Hannover Messe revela les últimes tendències en Indústria 4.0,
eficiència energètica, xarxes intel·ligents i totes les tecnologies clau per a la nova
indústria, fet que l’ha convertit en el referent per estar al dia sobre les últimes novetats
en tecnologia industrial i en especial en quan a la digitalització de la indústria.
ACCIÓ hi serà present amb un format digital juntament amb entitats i empreses
catalanes proveïdores de solucions a la indústria 4.0, per tal de potenciar la cooperació
internacional entre aquestes i empreses industrials internacionals, interessades en la
digitalització dels seus processos productius. Però també es realitzaran activitats per
empreses manufactureres susceptibles d’adoptar aquestes noves tecnologies de la
indústria 4.0 i interessades en conèixer les últimes solucions i tendències en l’àmbit de
la digitalització empresarial, per tal de facilitar la seva adopció.
Aquest format contemplarà un programa d'activitats de la missió prèvies a la Fira que
s'iniciarà el dia 06 d’abril i inclourà un conjunt de presentacions d'ecosistemes
d’innovació i oportunitats de negoci al país de la fira, Alemanya, però també d'altres
oportunitats per a les empreses participants i informació de primera mà sobre les
darrers tendències i novetats en l’àmbit de la transformació digital per part d’ACCIÓ, així
com l’ús d’un paquet de serveis digitals que ofereix la fira i que permetrà a les empreses
que ens acompanyin tenir una major visibilitat i capacitat per connectar-se amb socis
comercials existents i nous de tot el món.
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Versió 2, 13 de març de 2017
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ACCIÓ a més acompanyarà a les empreses a participar en aquest Brokerage Event
organitzat per la xarxa Enterprise Europe Network, de la qual ACCIÓ forma part i que
agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països (www.een.cat).
Per a més informació sobre la fira, consulteu: https://www.hannovermesse.de/en/
A qui va dirigit
L’actuació va dirigida a un màxim de 15 entitats o empreses de Catalunya amb els
següents perfils:
a) Entitats, centres tecnològics o empreses proveïdores de solucions tecnològiques o
serveis avançats al voltant de la Indústria 4.0 en empreses manufactureres.
Es prioritzaran les empreses amb capacitats i solucions innovadores que encaixin
clarament amb les temàtiques associades al concepte de "Digital Ecosystems"
(https://www.hannovermesse.de/en/expo/topics/) de la fira Hannover Messe, amb
clara visió i vocació internacional i capacitat exportadora. S’analitzaran els perfils de
les empreses que, 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).
b) Empresa industrial i en especial petita i mitjana empresa, interessada a adoptar
tecnologies de la indústria 4.0 i en conèixer les últimes solucions i tendències en
l’àmbit de la digitalització empresarial.
Es prioritzaran les empreses amb reptes i necessitats ben definides i disposades a
conèixer socis i proveïdors internacionals alineats amb els seus reptes o necessitats.
Programa previst
Activitats setmana prèvia (del 6 al 9 d’abril 2021):
▪ Dia 6/04: Sessió de kick-off de presentació de la missió a participants.
- Workshop networking, on les empreses participants podran interactuar i
identificar sinèrgies conjuntes.
▪ Dia 7/04: Tour Around the World – oportunitats de negoci:
- ACCIÓ Alemanya: presentació sobre oportunitats de negoci en el sector de la
robòtica a Alemanya
- Presentació per part de tres oficines internacionals d’ACCIÓ les oportunitats de
negoci en els seus respectius mercats en sectors diferents (impressió 3D, nous
materials, Machine learning).
▪ Dia 8/04: Presentació de nous desenvolupaments
- Ponències d’experts alemanys sobre solucions, aplicacions, oportunitats i
tendències vinculades a sistemes industrials (p.e. Fraunhofer)
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▪ Dia 9/04: Workshops d’innovació disruptiva en grups de 5-6 participants
Activitats durant la fira (del 12 al 16 d’abril 2021):
▪ Brokerage Event EEN (organitzat per l'EEN de Baixa Saxònia).
▪ Presència en el “Digital Pavillon of Catalonia” (per proveïdors de solucions) o en la
plataforma "Matchmaking & Business Dating" (per empreses industrials).
▪ Esdeveniments o workshops específics d’interès per les empreses participants amb
regions o entitats internacionals (a concretar en funció perfil dels participants).
▪ Presentació d’estudi sobre capacitats Indústria 4.0 a Catalunya.
▪ Presentació del Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT).
▪ Presentacions d’oportunitats d’inversió a Catalunya per part d’empreses alemanyes
i internacionals (presentació de Catalunya com a ecosistema i destí d’inversions
estrangeres en indústria 4.0).
Activitats posteriors a la fira:
▪ Sessió de tancament, conclusions de la missió amb participants i anàlisis següents
passos pel desplegament de les oportunitats detectades.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de participació a la missió:
a) Per a entitats, centres tecnològics o empreses proveïdores de solucions
tecnològiques de la indústria 4.0 és de 500 € + IVA.
b) Per a empreses industrials interessades en adoptar tecnologies de la indústria 4.0 i
en conèixer les últimes solucions i tendències en l’àmbit de la digitalització
empresarial és de 150 € + IVA.
Què inclou
a) Per a entitats, centres tecnològics o empreses proveïdores de solucions
tecnològiques de la indústria 4.0 el cost inclou:
▪
▪
▪
▪

Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i Alemanya.
Participació en les activitats organitzades durant la setmana prèvia a la Fira
Hannover Messe (del 6 al 9 d’abril 2021).
Suport a la participació al Brokerage Event (organitzat per l'EEN de Baixa
Saxònia) durant la setmana de la Fira Hannover Messe.
Durant la setmana de la Fira (del 12 al 16 d’abril 2021):
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- Participació en les activitats online organitzades per ACCIÓ durant aquella
setmana.
- Presència en el “Digital Pavillon of Catalonia”, l’estand digital compartit amb
altres co-expositors de Catalunya amb informació completa de les vostres
capacitats, productes, solucions i serveis. A més, gaudireu dels següents
serveis digitals i opcions associades a la nova plataforma digital de la Fira
Hannover Messe.
o Presentació de l’empresa, dels productes/serveis, del teu programa de
transmissió en directe, possibilitat de realitzar visites digitals a la vostra
empresa i noves opcions de diàlegs i cites amb visitants que poden deixar
una targeta de visita digital directament a la pàgina de l’expositor.
o Entrades de visitants.
o Serveis de màrqueting.
o Participació a la plataforma Matchmaking & Business Dating que permet
als visitants publicar el seu propi perfil i que com a expositor podeu trobar
visitants en funció dels seus interessos, objectius de contacte o altres
criteris, concertar cites amb ells i posar-vos en contacte mitjançant
videotrucada.
o Fins a 3 persones de contacte (experts tècnics de la vostra empresa) com
contactes de productes i vídeos de productes amb noves opcions de
diàleg i configuració de cites.
o Visualització especial de fins a 3 vídeos de productes/serveis a la
biblioteca de productes: biblioteca multimèdia de producte amb vídeos i
continguts aportats pels expositors 2 setmanes abans i posteriors a la fira
amb un màxim de 5 setmanes.
o Fins a 50 contactes de clients potencials d’alt valor afegit que hagin
mostrat un alt interès per la teva empresa i els teus productes. Totes les
cerques es registren i post fira, es passarà un resum dels leads generats
amb les cerques i temes que de potencial interès per a l’empresa).
- Dinamització individual i conjunta a l’estand digital organitzat per l’Oficina
Exterior de Comerç i Inversions a Alemanya, segons interessos de les
empreses participants, de cara a atraure l’interès d’empreses manufactureres
internacionals que puguin estar interessades en els productes/serveis de les
empeses expositores catalanes.
- Participació en presentacions institucionals d’iniciatives regionals en l’àmbit
de la Indústria 4.0 organitzades per ACCIÓ amb altres organitzacions i entitats.
- Material promocional: catàleg digital amb les fitxes de les empreses catalanes
participants i continguts promocionals.
- Promoció a través de diferents canals de comunicació (programa, web,
premsa, xarxes socials, etc.)
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b) Per a empreses industrials interessades en adoptar tecnologies de la indústria 4.0 i
en conèixer les últimes solucions i tendències en l’àmbit de la digitalització
empresarial:
▪
▪

Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i Alemanya.
Participació en les activitats organitzades durant setmana prèvia (del 6 al 9
d’abril 2021).
▪ Suport a la participació al Brokerage Event (organitzat per l'EEN de Baixa
Saxònia) durant la setmana de la Fira Hannover Messe.
▪ Durant la setmana de la Fira (del 12 al 16 d’abril 2021):
- Entrades de visitant a la fira digital de la Hannover Messe (19,95 €/unitat).
- Publicació del vostre perfil a la plataforma "Matchmaking & Business Dating"
de la Fira Hannover Messe i destacar els vostres interessos, necessitats, perfil
de proveïdors de serveis o entitats amb els que us interessa contactar, i
concertar cites amb ells o posar-vos en contacte mitjançant videotrucada.
- Participació en activitats online organitzades per ACCIÓ durant aquella
setmana que encaixin amb els vostres interessos.

Idioma mínim requerit: Anglès.
No inclou
▪

Acompanyament a les reunions virtuals de l’agenda individual.

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 15 de Febrer de 2021.
Per dubtes o aclariments podeu contactar amb: Carles Miranda (692 084 291); Barbara
Canavese (634 688 129) o a través del correu: missiohannovermesse.accio@gencat.cat
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