
MISSIÓ EMPRESARIAL A COPENHAGEN 
Fira ITS World Congress 2018

Del 17 al 21 de setembre de 2018



Stand C1-082    Mida:30m2



PROGRAMA DE LA MISSIÓ 

1. AGENDA COMUNA: agenda amb actors claus de l’àmbit ITS (Intelligent Transport System)

 Reunió de “Kick off” el dia de l’arribada: revisar el programa de la missió, resoldre dubtes, etç.

 Visites a empreses i/o centres tecnològics de referència en l’àmbit de l’ITS i amb aquells actors clau del mateix.

 Entrada general d´accés a l’àrea expositiva de la Fira ITS World Congress 2018, per a tots els dies de la Fira.

 Participació a l´estand d’ACCIÓ - Government of Catalonia.

 Participació a l´acte de networking “Meet Catalan Technologies”.

 Participació en alguns dels Tours i/o visites tècniques que organitza la Fira (opcional)

Nota: L’agenda comuna és provisional i s’acabarà definint en funció de la tipologia d’empreses participants.

2.    AGENDA INDIVIDUALITZADA per a cada empresa participant. D’acord als objectius i l’interès de cada empresa, 

s’organitzaran reunions individuals amb: 

 Possibles socis, municipis, governs o clients finals 

Arribada a Copenhagen: Dilluns, dia 17 de setembre al matí

Tornada a BCN: Divendres, dia 21 de setembre al vespre



CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
El cost de participació a la missió és de 400 EUR.

Què inclou? 

 Agenda comuna organitzada per l’Oficina
Exterior d’ACCIÓ a Copenhagen.

 Agenda de reunions individuals en el marc de la
Fira (segons els interessos de l’empresa)
organitzada per l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a
Copenhagen.

 Despeses de transport intern (per l’agenda
comuna)

 Entrada a la Fira amb modalitat “Exhibit Only”.
 Estand compartit amb ACCIÓ-Government of

Catalonia
 Participació acte B2B: “Meet Catalan

Technologies”
 Inclusió del nom de l émpresa en el llistat oficial

d´expositors
 Edició d’un catàleg amb el perfil de tots els

participants
 Coordinació de l'equip d'ACCIÓ Barcelona i

Copenhagen.

Què  NO inclou? 

 Vols i hotel

 Manutenció durant la visita a Copenhagen

 Acompanyament a les reunions de l’agenda individual

 Transfers aeroport – hotel

 Tours i Visites Tècniques organitzades per la Fira (preu: 
50€ per Tour). Opcional.



Dates de la convocatòria

Tancament de la convocatòria: 1 de juny 2018

Informació i inscripcions: Glòria Muñoz gmunoz@gencat.cat Tel: 93 553 89 42

mailto:gmunoz@gencat.cat


Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
Girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
Lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
Tarragona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat


