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ORGANITZADOR: COORGANITZADORS: 

 
MISSIÓ EMPRESARIAL on-line a la Fira Formnext 

 

Del 03 al 13 de novembre de 2020 
 

La fira FORMNEXT, celebrada a Frankfurt del 10 al 13 de novembre, 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 852 
expositors i 34.532 visitants distribuïts al voltant de 53.00m2 d’exposició, consolidant-se en el millor 
aparador de la tecnologia en el territori europeu.   
 
T’oferim la possibilitat de participar en la missió virtual a la Fira Formnext en l’àmbit de la impressió 3D 
d’aplicació industrial. La missió està dissenyada per a potenciar el teu coneixement de les tecnologies, 
materials i models de negoci que s’utilitzen en la impressió 3D, i facilitar-te’n la seva adopció. 
 
El programa virtual d’activitats inclou: 

• Presentacions d'ecosistemes d’innovació i oportunitats de negoci al país de la fira, Alemanya, 

però també d'altres ecosistemes capdavanters en la impressió 3D: Israel, Shenzhen (la Xina) i 

Silicon Valley (EUA). 

• Participació en un cas pràctic vinculat amb oportunitats de negoci aplicades a la manufactura 

additiva.  

• Ponències i presentacions de productes i tecnologies d’empreses alemanyes aplicades als sectors 

industrial, mobilitat, mèdic, disseny i food & beverage. 

• Accés a contingut ofert per la Fira Formnext en el seu format híbrid (pendent de definir per part 

de l’ens organitzador). 

 
A qui va dirigit  

• Pimes amb producte o procés productiu susceptible d’adoptar la tecnologia en impressió 3D.  
 

• Centres de serveis i entitats de suport o facilitació de tecnologia, materials o coneixement de 
l’ecosistema en impressió 3D.   

 
Programa previst 

A. Del 3 al 5 de novembre: contingut ofert per ACCIÓ  
  
3 de novembre de 10:00h-12:30h  
• Presentacions d´ecosistemes d’innovació i oportunitats de negoci d´Alemanya, Israel, Shenzhen 

i Silicon Valley (Tour around the world). 
  
4 de novembre de 10:00h-12:30h  
• Cas pràctic: oportunitats de negoci en impressió 3D (Sessió participativa). 
  
5 de novembre de 10:00h-12:30h  
• Ponències i presentacions de productes i tecnologies d’empreses alemanyes aplicades a 

diversos sectors (industrial, mobilitat, mèdic, disseny i food & beverage).   
    

B. Del 10 al 13 de novembre: contingut ofert dins del marc de la Fira Formnext   

• Participació virtual al contingut ofert dins el format híbrid de la Fira Formnext (showrooms, 
presentacions de producte, live streamings, B2B-matchings).  Pendent de definir per la Fira 
(agost /setembre). 

https://formnext.mesago.com/frankfurt/en.html
https://formnext.mesago.com/frankfurt/en.html
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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 per part de l’empresa és de 200€ + IVA 

 
Què inclou 

 
La participació als esdeveniments de l’Agenda Empresarial com:  
 

• Accés als continguts oferts a la fira virtual del FORMNEXT del 10-13 de novembre (pendent de 

definir per part de l’ens organitzador). 
 

• Cas pràctic d´innovació aplicat a noves oportunitats de negoci en impressió 3D. 
 

• Ponències i presentacions d’empreses alemanyes. 
 

• Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i Alemanya. 

 

Termini d’inscripció 

 
En cas d'estar-hi interessats, cal emplenar la inscripció i enviar-la fins el 18 de setembre. 


