Sol·licitud per disposar d’un espai a l’estand de drons en el MWC 2019
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ:

1. Complir amb els requisits obligatoris exposats a continuació.
2. Emplenar el formulari del web de sol·licitud de participació i adjuntar en el mateix la
documentació requerida explicada a continuació, abans del dia 28 de Setembre a les 23.59 h.
REQUISITS OBLIGATORIS PER PARTICIPAR-HI:
•
•

•
•
•

Podran participar a l’estand de la Generalitat de Catalunya en el MWC 2019 empreses amb una

oferta de productes/serveis vinculada amb el sector dels drons.

No formar part d’un altre estand en el MWC 2019, ja sigui propi o sota el paraigües d’un
tercer. En cas de no complir aquesta condició, quedarà anul·lada la seva assignació d’espai,
les entrades atorgades i no es farà reemborsament dels 1.000 euros més IVA. Aquesta
mesura es pot aplicar en qualsevol moment, fins i tot un cop iniciat el MWC 2019.
Emplenar el formulari de sol·licitud de participació del web, abans de les 23.59 hores del
dia 28 de Setembre.
Enviar la documentació requerida abans de les 23.59 hores del dia 28 de Setembre.
Si en aquesta data el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre d’estands
disponibles la convocatòria quedarà oberta fins que es puguin ocupar tots les espais.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (a adjuntar en el formulari):
•

Power Point amb una presentació corporativa de l'empresa que inclogui:
pla estratègic específic pel negoci en drons, producte/servei propi, negoci i presència
internacional de l’empresa, OBJECTIUS quantitatius i qualitatius que es volen aconseguir
participant en el MWC 2019, participació en altres fires Internacionals, etc., en català, castellà o
anglès. Màxim 15 diapositives.

Nota: Si la mida del fitxer adjuntat és superior a 5MB, s’haurà d’enviar a través d’alguna web de
transferència de fitxers, com per exemple: DropBox, YouSendit, etc.. Podeu enviar-ho a:
mwc2019@gencat.cat.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PARTICIPANTS:
• El nivell d’innovació, la novetat i originalitat del producte, servei o aplicació, i les
possibilitats de desenvolupament futures, tant en l’àmbit empresarial com tecnològic.
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Pes del criteri: 40%
• El grau d’internacionalització de l’empresa, el seu creixement i potencial en els mercats
globals. Participació en fires internacionals. Pes del criteri: 40%
• Orientació dels productes o serveis a les àrees de: Indústria alimentària, Indústries de la
química, Energia i recursos, Sistemes industrials, Indústria del disseny, Indústries de la
mobilitat sostenible, Indústries de la salut i ciències de la vida, Indústries culturals i
basades en l'experiència. Pes del criteri: 10%
• Es valorarà positivament que l’entitat no hagi participat en anteriors edicions del MWC,
mitjançant el suport de la Generalitat de Catalunya, ja que es vol donar la possibilitat a
d’altres empreses que participin per primera vegada en aquest congrés (tot i que
aquesta no és una condició excloent). Pes del criteri: 10%
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