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• Promocionar a nivell internacional l’ecosistema empresarialcatalà en solucions i serveis per a la Indústria 4.0

• Augmentar la visibilitatde les empreses participants a la fira de referència mundial en Indústria 4.0

• Identificar i facilitar reunions amb potencials partners i clients internacionals

• Reunir-se amb institucions i agents punters de l’àmbit de la indústria 4.0 via agendes col·lectives

• Establir contacte amb desenvolupadors de solucions complementaris a les solucions de les empreses participants

• Conèixer tendències i solucions emergents a nivell industrial i en lndústria 4.0



• Empreses proveïdores de solucions tecnològiques o serveis avançats al voltant de la Indústria 4.0 en empreses
manufactureres o processos industrials amb una clara visió internacional

• Centres tecnològics i altres entitats de referència en l’àmbit de la innovació i la Indústria 4.0.

Es prioritzaran les empreses amb capacitats i solucions innovadores que encaixin amb les temàtiques associades a
l'espai "Digital Ecosystems" de la fira Hannover Messe i que reuneixin les següents característiques:

- facturació anual de més 1M€
- plantilla de més de 20 treballadors
- experiència internacional exportadora

També es valorarà la complementarietat de les solucions de les empreses per tal de desenvolupar un prototip
demostrador dins l’estand (en funció de les solucions finals seleccionades).
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Amb la col·laboració de: 





❑ Presència en un estand compartit amb un màxim de 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

❑ Dinamització individual i conjunta a l’estand per atraure la visita d’empreses internacionals interessades en les empeses catalanes

❑ Suport a la participació al Brokerage Event (organitzat per l'EEN de Baixa Saxònia)

❑ Presentacions institucionals d’iniciatives regionals en Indústria 4.0

❑ Possibilitat d’assistir a un guided tour personalitzat

❑ 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

❑ Participació en el catàleg d’expositors de la Fira

❑ 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 2021 per convidar partners o clients actuals i potencials



❑ Despeses de vols i hotels. 

❑ Desplaçaments i 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

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

(Data d’inici pla actuacions: 2 de novembre de 2020)
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• Presència en un estand de 138m2 compartit amb 11
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’empreses i elements de
màrqueting i comunicació dissenyats ad hoc per
ACCIÓ.

• Participació en el catàleg d’expositors de la Fira.



Where to find us 
Hall 14







•BrokerageeventQuè?
•Empreses innovadores
•Centres científics i/o tecnològicsQui?

•Reunions bilateralsCom?

• A concretarOn?

• 12 - 16 Abril 2021 (fira HM)Quan?

• Trobeu socis per a col·laboracions empresarials 
o transferència tecnològicaPer què?



Convocatòria

DECLARATION OF 
INTEREST FORM

CONTRACTE
(PLA D’ACTUACIÓ)

30/10/202029/09/2020

Presentació

Octubre - 1a setmana Novembre 2020

Selecció 
d’empreses i 
comunicació



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 30 d’octubre de 2020 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).

mailto:missiohannovermesse.accio@gencat.cat


Our Barcelona Office:

Tel. +34 934 767 287
catalonia@catalonia.com Mireia Llobet

Coordinadora Oficines Europa
935676883 
mllobetr@gencat.cat

Carles Miranda
Coordinador Indústria 4.0
935 674 885 / 692 084 291
cmiranda@gencat.cat

Persones de contacte ACCIÓ - BarcelonaACCIÓ - Alemanya

Alberto Martín

Director oficina Alemanya
Telèfon: 0049 30 551 953 0
amartintorras@catalonia.com
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