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6TL Engineering
6TL és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en solucions de test per l’electrònica assegurant la
qualitat en les produccions dels fabricants més importants del món. Els productes 6TL s’utilitzen per certificar el
compliment d’especificacions pel 100% de la producció i són escalables des del prototipatge fins a la producció
massiva.

Accent Systems
Accent Systems és una companyia centrada en connectar el nostre entorn a través de solucions IoT (Internet of
Things) i altres tecnologies emergents. En els últims mesos, hem començat a treballar amb NB-IoT, fent proves
amb els mòduls que ens ha facilitat Vodafone, i a crear dispositius que funcionen amb aquesta tecnologia
innovadora. Ens dediquem, principalment, a desenvolupar solucions i productes IoT per a tercers a través de
tecnologies de proximitat, com el Bluetooth, Wifi, SigFox... És a dir, sobretot dispositius sense fils i connectats.
També tenim una línia de productes propis: els iBKS beacons. De fet, des que els beacons van irrompre al
mercat l’any 2013, ens hem convertit en líders mundials en producció d'iBeacon y Eddystone.

Adaptivecity
Adaptivecity és una start-up catalana que ha desenvolupat Familyar, una plataforma social per connectar la
gent gran i familiars amb entitats socials i empreses de salut. El nostre objectiu és ajudar les famílies,
ajuntaments i organitzacions a afavorir que la gent gran sigui independent durant més temps, disminuint la
demanda del sistema i millorant el benestar físic i social. Familyar es basa en videotrucades, missatgeria,
tasques i gestió de medicaments enfocats en dispositius mòbils. Integrem Familyar amb solucions de sensors i
aplicacions de tercers que proporcionen solucions flexibles per al monitoratge i el seguiment de les condicions
mèdiques i ambientals. Familyar ja està disponible de forma gratuïta per a les famílies als mercats d'Android i
iOS i s'estan realitzant projectes amb diferents empreses i entitats públiques.

AD-Pure
AD-Pure permet sincronitzar anuncis de TV amb campanyes on-line. La plataforma ajuda les marques a
reforçar la seva inversió publicitària en TV cap a una segona pantalla tot emprant serveis com AdWords,
Facebook o plataformes programàtiques. La nostra tecnologia de TV-Sync es connecta a tots els canals de
màrqueting sense la necessitat de cap integració. AD-Pure és capaç de gestionar estratègies de real time
marketing. Automàticament activa, atura i modifica paràmetres de campanyes només configurant unes simples
regles que es nodreixen dels diferents esdeveniments en temps real tals com: climatologia, esdeveniments
esportius, festivitats i molt més.
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app2U
Vols augmentar les vendes de la teva empresa? T'agradaria agilitzar tasques i processos? Busques reduir les
despeses del teu negoci? Vols saber com pots produir més? A app2U som experts en assessorar,
desenvolupar i implementar les millors apps per a empreses i negocis. La nostra missió és augmentar els
beneficis dels nostres clients a través de solucions mòbils que acceleren processos interns i redueixen
despeses. “Ens guia saber que les empreses poden treballar millor”. A més, formem part del Grup Microgestió,
líders al sector Apple des de fa més de 30 anys. Junts oferim als nostres clients el paquet complet de mobilitat i
de transformació digital.

B&B Trends
Diagnosticar, prevenir, gestionar i fer seguiment dels nostres signes vitals. Emmagatzema les teves dades,
consulta el teu historial i estadístiques, comparteix la informació amb la família i els metges, segueix l’evolució
de les teves mesures, detecta possibles alteracions i millores en la teva salut, configura alarmes que t’avisaran
si un valor surt de la normalitat, marca’t objectius i visualitza com els aconsegueixes... Tot això centrant la
connectivitat en una plataforma única: LifeVit. Una app i web exclusiva per visualitzar tota la teva informació,
quan i on vulguis. Accedeix de manera segura i confidencial des de tots els teus dispositius LifeVit.

BCN Caseland
BCN Caseland és una empresa especialitzada en plasmar les últimes tendències de moda en accessoris de
telefonia. La creativitat és part essencial del nostre ADN i ens impulsa a crear nous dissenys de forma contínua
per poder cobrir les necessitats dels diferents mercats on operem. Per poder garantir un nivell òptim de qualitat,
tot el procés de disseny i producció es fa a les nostres instal·lacions. Això ens permet tenir una gran flexibilitat i
poder desenvolupar projectes nostres o de tercers sense estar condicionats per la mida o el termini en què s'ha
de presentar.

Bihealth (Biwel)
Bihealth és la plataforma integral que promou el benestar per a les empreses saludables i els seus treballadors.
Amb eines senzilles i útils, s’ofereix als usuaris l'oportunitat de participar en reptes i activitats dins la comunitat
saludable de l'empresa, fer un seguiment de l'evolució dels seus hàbits, mitjançant dispositius intel·ligents, i
rebre recomanacions personalitzades per tal de reduir els seus factors de risc. A més, mitjançant l'analítica de
Bihealth, les empreses són capaces de gestionar els seus programes amb diferents quadres de comandament i
analitzar l'impacte en la salut dels treballadors, la reducció dels costos sanitaris i la millora del compromís.

6

CatalogPlayer
CatalogPlayer és la plataforma cloud B2B que et permet mobilitzar i unificar tot el procés de venda i màrqueting
pel teu equip o pels teus clients a través de dispositius mòbils. Crea els teus catàlegs i treu el màxim profit de
les visites comercials; presenta i comparteix els teus productes i serveis de forma interactiva; realitza
comandes, planifica tasques i accedeix a les dades dels teus clients... tot des de la teva tablet. Analitza en
temps real l'activitat del teu equip a través del panell d'activitat i connecta CatalogPlayer amb el teu CRM o
ERP.

Catalunya Apps
A Catalunya Apps treballem des de l’any 2013 amb l’objectiu de dinamitzar la indústria de les apps amb la
corresponent repercussió social i econòmica al nostre país. Oferim als nostres associats serveis diversos que
ajuden a la competitivitat de les nostres empreses i productes obrint-nos noves oportunitats de negoci. Tot
aquest coneixement també el posem a disposició de totes aquelles empreses d’altres sectors que tinguin la
necessitat de desenvolupar i crear apps per als seus negocis, productes o serveis.

Centre de Visió per Computador
El Centre de Visió per Computador és pioner en recerca dins de la visió artificial a Europa, amb més de vint
anys de treball i més de 100 investigadors dedicats a la investigació en visió, computació i intel·ligència
artificial. El centre treballa en quatre grans àrees de recerca i desenvolupament tecnològic: indústria 4.0, salut i
benestar, mobilitat i transport autònom i contingut intel·ligent i cultural. A més, té una vocació clara de
transferència tecnològica, treballant amb les millors empreses dels sectors.

CIGO!
CIGO! By Sparsity és una plataforma de mobilitat intel·ligent que ofereix una interacció única entre les
aplicacions web i mòbils per planificar rutes òptimes i interactuar amb flotes de vehicles o ciutadans, analitzant
dades geolocalitzades sense sensors i fer ús intensiu de servidors. Sparsity és una spin-off de la Universitat
Politècnica de Catalunya, especialitzada en Big Data i que té una llarga trajectòria treballant amb empreses
líders del sector com IBM, Oracle o CA Technologies. També ha participat en un elevat nombre de projectes
d’R+D+i, fins a ser considerada la pime amb més potencial innovador per la Unió Europea.
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CodiTramuntana
CodiTramuntana som un equip de desenvolupadors experts en plataformes mòbil iOS, Android i Windows.
Desenvolupem software d'alt valor en apps natives a mida i integracions entre sistemes. Ens agrada fer front a
desafiaments tecnològics, com aplicacions complexes, integracions de dades, intranets i serveis web. Els
nostres coneixements inclouen també Ruby on Rails, Swift, JavaScript, Xamarin, .Net. i Realitat Augmentada.
Hem desenvolupat dos productes: Suitevent, aplicacions per a tot tipus d'esdeveniments, i Sportravelling, una
plataforma web i aplicació centrada en el turisme i l'esport. Estem orgullosos de treballar per a empreses amb
gran reputació com Fluidra, Sónar, Metalogenia, LabCircuits, Novelec, SEPA.

CONNECTA WIRELESS
CONNECTA WIRELESS és un integrador-operador de solucions d’informàtica i telecomunicacions per a
empreses i corporacions. Amb més de 15 anys d'experiència, els nostres serveis engloben: connectivitat,
serveis cloud i comunicacions unificades (veu, mòbil, dades, vídeo). Som experts en integrar eines
d’intel·ligència de negoci en els serveis de TIC, creant models de relació exitosa amb els nostres clients i
partners. Som competitius ja que disposem de solucions pròpies, basades en la nostra plataforma VoiceGen®,
i gràcies als nostres acords de compra globals. Les nostres propostes flexibles i personalitzades s'han definit
per un enfoc en mobilitat, presència internacional, i una acció local.

Datalong16
Datalong16 es una companyia europea experta en el sector logístic i la cadena de fred. Treballem les
demandes específiques dels sectors preocupats pel control i cura de les mercaderies en temps real durant els
seus desplaçaments, des del magatzem d’origen i fins a la darrera milla. El sistema DL16 està format per un
petit dispositiu multisensorial, expert, econòmic i amigable, que no requereix instal·lació i que treballa amb
tecnologia IoT. Disposa d’una plataforma pròpia que resol necessitats en àrees de negoci com laboratoris,
alimentació, químic, industrial,... tant en transports terrestres, aeris o marítims com en magatzems.

EBIID, PRODUCTS AND SOLUTIONS
biid proposa una nova forma d'autenticar de forma segura un usuari a la xarxa mitjançant dispositius mòbils.
biid confereix una forta identitat legal, que garanteix la seguretat en les transaccions digitals i facilita
l'autenticació i signatura basada en certificats digitals. Tot plegat, amb total evidència electrònica de plena
validesa jurídica. La nova forma d'identificació i signatura és tan fàcil per a l'usuari com instal·lar-se una app.
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eCooltra
eCooltra proposa un nou concepte de mobilitat com a servei. Complementa el transport públic i substitueix el
transport privat de forma eficaç, alleujant el medi ambient i promovent un trànsit sostenible, amb un sistema
free float, o el que és el mateix, recollir i deixar la moto on vulguis. L'usuari es converteix en propietari per
minuts d'una moto elèctrica, des que fa la reserva fins al moment que l'aparca, en finalitzar el seu
desplaçament. Complint amb les normes de conducció i d'aparcament, l’usuari no s’ha de preocupar de res, ja
que el servei inclou dos cascs, assegurança, manteniment i energia…

Eurecat
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre TECNIO), ajuda les empreses a innovar per anticipar-se al
mercat i augmentar la seva competitivitat. Compta amb un equip de 550 professionals, genera un volum
d’ingressos de 42 milions d’euros anuals i té instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès,
Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus i Amposta, a més d’una seu a Brasil. Eurecat participa a 160 grans
projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 73 patents i 7 spinoff. El valor afegit que aporta disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques i
proporciona coneixement especialitzat a mida per a cada empresa.

FACOMSA
Des de 1985, FACOMSA s'ha convertit en un dels principals fabricants d'instruments a Europa. Estem equipats
amb instal·lacions modernes, dissenyades específicament per a la producció d'instruments. El nostre
departament d’R+D desenvolupa solucions pròpies de connectivitat que s'implementen als instruments per a
l’automoció. La tecnologia electrònica d'avantguarda ha permès a FACOMSA generar una gamma d'alta
precisió d’instruments equipats amb ARM i connectivitat, a través de Bluetooth o d’altres tecnologies. D'aquesta
manera podem connectar la moto o cotxe amb el telèfon intel·ligent i amb el fabricant i, així, establir un vehicle
completament connectat.

Fundació i2CAT
i2CAT és un centre de recerca i innovació sense ànim de lucre que promou l’R+D+i en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació i la Internet del Futur. Proposa un nou marc d'innovació oberta, fomentant la
col·laboració entre empreses, administració pública, entorn acadèmic i usuaris. i2CAT té una àmplia
experiència en múltiples projectes nacionals i europeus d’R+D+i, liderant línies d'investigació en noves
arquitectures de xarxa fixes i mòbils, xarxes de sensors sense fils i tecnologies basades en contingut
multimèdia, amb l'objectiu de desenvolupar nous productes, serveis i aplicacions en els camps de Health,
Smart Cities, Fabricació Avançada, Cultura i Creativitat.
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Gave
A Gave Electro fabriquem material elèctric de baixa tensió des de l’any 1944. Avui comandats per la 3a
generació, un 40% de les nostres vendes provenen de l'exportació. La innovació constant ha permès que els
nostres productes hagin esdevingut els preferits per les Telcos i les Towercos en els seus sistemes
d'alimentació estàndard i híbrids, amb les millors prestacions pel que fa a fiabilitat i seguretat. Proposem una
solució única basada en la nostra tecnologia patentada de commutació automàtica de càrrega i amb més de
5.000 unitats instal·lades per tot el món, els Conmutadors Motoritzats Gave demostren ser la millor solució.

GTQ (IMB-CNM, CSIC)
El Grup de Transductors Químics (GTQ) és un grup de recerca de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona
del CSIC. EL GTQ desenvolupa sensors químics per a medis líquids amb tecnologia microelectrònica (XIPS).
Això els aporta un seguit d’avantatges: mida reduïda, robustesa, fiabilitat, resposta ràpida, fabricació massiva i
baix cost. EL GTQ presenta al MWC una tecnologia de sensors wearable per al monitoratge de paràmetres
fisiològics en esportistes (pH, ions, glucosa...) una necessitat real del mercat i un repte no resolt. També
disposa de sensors químics sense fils de pH i ions com a APPcessories per a mòbils i tauletes.

Gums up
Gums Up ha creat “Smart Rewards”, un sistema de fidelització per a empreses enfocat al teu smartphone i als
productes digitals. És una plataforma de recompenses on l’empresa pot premiar els seus clients per la seva
fidelitat. A la nostra plataforma, el client acumula punts que pot bescanviar per milers de premis. Ens
especialitzem en els productes digitals i oferim als clients premis que realment desitgen com apps, música,
jocs… a un nivell internacional i de forma instantània. Amb aquesta finalitat, col·laborem amb les principals
botigues on-line Apple, Amazon, PS i altres.

inAtlas
inAtlas és una empresa de Big Data i Location Analytics que ofereix solucions de negoci i que ha creat una
tecnologia que augmenta la velocitat de processament de dades geoespacials. Desenvolupa eines
personalitzades per a empreses de telecomunicacions, energia, vendes al detall i pel turisme, així com per a les
Smart Cities. Informa D&B és líder espanyol en l'oferta d'informació comercial, financera, sectorial i de
màrqueting d’empreses, per augmentar el coneixement de clients i proveïdors i minimitzar els riscos
empresarials. Com a joint venture ofereixen una eina de geomàrqueting per trobar clients (B2B i B2C) i les
millors localitzacions per a nous negocis.
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Inovum
Inovum és un proveïdor de serveis IT situat a Barcelona amb una àmplia experiència dissenyant i
desenvolupant complexes aplicacions empresarials, de comerç electrònic, pàgines web i aplicacions mòbils.
Ajudem les companyies a digitalitzar els seus negocis a través de tecnologies impulsades per les 'Best practice'
que són àmpliament reconegudes pels seus alts estàndards i fiabilitat. Durant els darrers 10 anys hem construït
una gran base d'expertesa en el desenvolupament de software amb el nostre equip dinàmic de professionals IT
altament qualificats. Des d'Inovum desenvolupem software a mida, que encaixi amb cada necessitat específica
d'un negoci. Gràcies a les nostres tarifes competitives, els nostres clients obtenen el màxim profit de les seves
inversions.

King Eclient
KEC és una agència internacional d’UX que porta a terme projectes per a empreses privades internacionals,
institucions europees i administracions públiques de diversos països. Des de la seva creació, l’any 2000, la
companyia ha obert oficines a 4 països: Espanya, Bèlgica, Aràbia Saudita i Andorra. El principal servei que
ofereix la companyia és la creació d’experiències d’usuari en qualsevol dispositiu que el fidelitzi, aconseguint un
augment en l’ús de plataformes. Som experts en els sectors de banca, retail, farmàcia, assegurances, energia,
telecomunicacions i turisme. També oferim els serveis de channel development, research and optimization,
digital products, design, service design and data visualization.

Kompyte
Kompyte és un software de seguiment de la competència que alerta als nostres clients en temps real quan els
seus competidors fan canvis a les pàgines web, productes i campanyes de màrqueting digital. Avui dia el
seguiment de la competència és una tasca que es du a terme manualment. El nostre software ajuda els
responsables de màrqueting a identificar no només què fan els seus competidors, sinó allò que els funciona. A
partir d'aquí, els nostres clients poden aprofitar aquest coneixement per a la seva estratègia de producte i
màrqueting.

Movetia
Consultora experta en conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar tecnològicament productes i serveis que
connecten dades, empreses i persones en qualsevol tipus de suport digital. Impulsem la transformació digital, la
ubiqüitat dels usuaris i la necessitat de gestionar dades i processos en qualsevol suport i situació. Treballem
amb una metodologia pròpia que ja està oferint fiabilitat, innovació i resultats a algunes de les empreses més
rellevants del país, especialment entitats financeres. Fundats el 2011, disposem de més de 50 professionals a
les nostres oficines de Barcelona i Madrid.
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Openius
Openius facilita la prestació de serveis de control d'accés. Bàsicament, Openius ofereix una eina on-line
disponible per a qualsevol persona que vulgui crear la seva pròpia identitat digital. Això permet que una
persona, amb una sola identificació, pugui ser capaç de tenir accés físic a qualsevol àrea restringida o servei
habilitat amb la tecnologia Openius. En aquest context, Openius proporciona la tecnologia necessària per
permetre que àrees restringides siguin obertes només per a aquelles identitats digitals a qui se'ls hagi concedit
permís, així com les eines de gestió on-line.

OTC Engineering
OTC Engineering és una enginyeria multidisciplinària que proporciona tecnologies i solucions de connectivitat
pels sectors de la mobilitat i la indústria en general. Facilitem la connexió entre el vehicle i el núvol, permetent
oferir eines per a l’ús, explotació i gestió de flotes de vehicles, així com facilitar la integració de l’usuari a través
del seu smartphone. L'experiència en un sector tan competitiu ens permet exportar els nostres models
tecnològics cap a tot tipus d'indústries i mercats. Les solucions integrals de connectivitat permeten als nostres
clients crear serveis únics i exclusius que els ajuden a accedir a nous segments de mercat.

Perspectiva
Empresa especialitzada en la realització de projectes IoT, IoP (Internet of People) i wearables connectats. El
nostre marcat caràcter respecte la creació de productes i solucions que afegeixin valor a les persones des de
les parts més funcionals fins a les purament emocionals ens porta a utilitzar les tecnologies com un mitjà i no
com un fi. Perspectiva està format per un talentós equip d’especialistes en les diverses àrees funcionals,
necessàries per abordar projectes d’aquesta dimensió. Per això tenim experts en el món del disseny industrial,
l’enginyeria mecànica, electrònica i comunicacions i la creació d’apps per poder realitzar projectes globals.

Qustodio
Qustodio ajuda famílies, escoles i negocis a entendre l'ús dels seus dispositius basats en iOS, Android,
Windows i Mac. Qustodio va més enllà del bloqueig tradicional per tal de proveir d'una plataforma de protecció i
productivitat que permeti obtenir visibilitat transversal en els dispositius d'una família, escola o negoci. Qustodio
dóna sentit a les dades massives pels consumidors i a la intel·ligència empresarial per a les companyies que
vulguin estar un pas per endavant utilitzant tecnologies d’avantguarda preparades per integrar-se a la Internet
de les coses.
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RCM
BI4Web és una eina escalable d’anàlisis i publicació web de la informació. Permet a les organitzacions disposar
d’una solució completa de Business Intelligence eficient, segura i intuïtiva. BI4Web dota al personal de
l’empresa del coneixement necessari per gestionar eficientment la presa de decisions, donant com a resultat
una organització àgil i dinàmica. BI4Web està dissenyada per a la generació de solucions de Big Data, IoT i
Smart Cities. Gràcies a la seva llicència d’usuaris il·limitats permet explotar informació de grans volums.
BI4Web és una eina ideal per assumir projectes de monetització de la informació i convertir les dades en un
actiu més de les organitzacions per assolir nous models de negoci i obtenir noves fonts d’ingressos.

Reskyt
La plataforma Reskyt permet la creació d’apps utilitzant la tecnologia per sincronitzar el contingut d'un
eCommerce dins d’una app nativa, on qualsevol modificació posterior de l’eCommerce se sincronitza a l’instant,
evitant així costos futurs de programació. La plataforma disposa també de múltiples funcionalitats de
personalització i usabilitat, i també d'un sistema d'enviament de notificacions segmentades per tipologia de
clients o amb connexió amb la base de dades del client. Les notificacions incorporen UTM per tracking des de
Google Analytics. Les apps es publiquen a les plataformes Google Play, App Store i Windows Phone.

Segucom
Ens definim com una empresa d’R+D tecnològica. Ens hem especialitzat en desenvolupar tecnologia per a
poder crear i arxivar objectes electrònics de confiança. Volem aportar confiança a l’objecte electrònic. La
tecnologia de Segucom permet, entre d’altres, proporcionar confiança a una imatge capturada per un dispositiu
mòbil o a un senyal de control de semàfors o per auditar i arxivar accions realitzades en qualsevol entorn. Les
opcions són múltiples. La comercialització de la nostra tecnologia es realitza mitjançant tercers, que són els
encarregats de donar el suport i manteniment dels productes comercials.

Selftising
Selftising és una empresa de desenvolupament de software especialitzada en la generació d’aplicacions
creatives per a dispositius mòbils. El nostre compromís és crear solucions innovadores i elegants en l’àmbit de
la gestió del comportament i de la intel·ligència artificial. En el MWC17 presentem Doted, l’eina que permet
marcar objectius de lectura i complir-los. Carregues un llibre o qualsevol text que vulguis llegir, dius en quant
temps ho vols llegir i Doted s’encarrega de la resta.
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Shotl
Shotl és l'app de transport urbà compartit que agrupa passatgers amb rutes similars en un mateix vehicle. A
partir d'una flota d'autobusos o furgonetes movent-se per la ciutat, Shotl ofereix viatges flexibles i eficients que
s'adapten a la mobilitat diària de les persones. Introdueix la destinació i en pocs minuts et recollirà un minibús
que et portarà on vulguis anar. El sistema calcula la ruta més eficient i proporciona automàticament al
conductor la navegació i les indicacions pas a pas fins al punt de destí. A Shotl, creiem que la mobilitat a la
demanda pot ser fiable i sostenible.

Signaturit Solutions
Signaturit ofereix una solució tecnològica perquè tant empreses com particulars puguin sol·licitar i realitzar
signatures electròniques avançades amb validesa legal, des de qualsevol dispositiu i conforme al Reglament
(EU) Nº 910/2014, així com amb les lleis nord-americanes E-SIGN i UETA Acts. Amb milers de clients en més
de 40 països, Signaturit optimitza qualsevol procés de signatura, transformant-ho en un tràmit ràpid, eficient i
que redueix el consum de paper. Les companyies que utilitzen Signaturit acceleren els processos de facturació
i contractació, i els seus equips disposen d'una eina per agilitzar al màxim la gestió documental.

OKO
Per què tenir sempre la mateixa foto dins d’un marc? Volem introduir l’OKO, el primer marc multimèdia digital
amb Internet que permet compartir fotos, vídeos, música i missatges de text i importar alertes instantàniament
amb altres OKOs des del telèfon mòbil. OKO és més que un gadget per a la llar, ofereix serveis a mida pel teu
negoci: sector hoteler (millorant l’experiència d’usuari dins de l’habitació, transformant OKO amb un dispositiu
de venda creuada), sector salut (habitació del pacient, assistència mèdica), residències de la tercera edat,
restauració... OKO serà la teva finestra al món digital. Comparteix les teves emocions amb OKO.

thethings.iO
thethings.iO és una plataforma IoT per a empreses. Permet la gestió i monitoratge d'equips connectats, així
com l'anàlisi i la visualització de dades. Amb thethings.iO les empreses poden controlar a temps real la seva
maquinària i productes connectats, processar dades i aplicar tècniques d'intel·ligència artificial i anàlisi de Big
Data. Connectar els seus actius a Internet i aplicar tècniques de la indústria 4.0 mitjançant thethings.iO permet
a les empreses reduir costos, aplicant manteniment preventiu, per exemple, i incrementar beneficis,
desenvolupant nous productes connectats a Internet de major valor afegit.
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Traycco
Traycco, empresa líder en màrqueting directe i bustiada, ha desenvolupat AUDIT, una plataforma on-line que
permet a les empreses fer un seguiment i auditar les seves activitats al carrer, en temps real. Configurant els
seus propis punts de control GPS, seguiment de la ruta per cada empleat, formularis d'entrada de dades, fotos
geo-etiquetades i una app personalitzada, per a ser distribuïda de forma interna, aplica a sectors com serveis
tècnics, venedors per ruta, logística, bustiada i distribució de publicitat, sectors públics, manteniment i
seguretat.

Tu Pediatra Online
Tu Pediatra Online ofereix un servei d’assessorament pediàtric on-line 365 dies que es realitza amb la
tecnologia de Phemium-Costaisa. Permet oferir consultes via telèfon, xat, email i/o videotrucada guardant
l’historial clínic al núvol. La web està acreditada pel Col·legi de Metges de Barcelona. Actualment rebem 80.000
visites mensuals. El model de negoci és B2C i B2B, amb una mitja de 650 consultes mensuals i un 89% de
resolució. Costaisa, ofereix serveis tecnològics de salut. És líder en solucions de telemedicina i Mobile. Compta
amb 40 serveis per clients nacionals i internacionals, 500 centres connectats i 3000 doctors utilitzen la
plataforma Phemium.

VERSA DESIGN
Versa Design està especialitzada en el desenvolupament de productes electrònics i fabricació de dispositius
IoT i Bluetooth per telèfons mòbils. Oferim una solució completa per a la connexió de dispositius a Internet,
incloent-hi l'enginyeria i la fabricació. Tenim experiència en tecnologies WIFI, Ethernet, Bluetooth, i podem
proporcionar un disseny, amb un cost optimitzat, que fabriquem a les nostres pròpies instal·lacions.
Desenvolupem hardware, firmware i software d'acord amb els requisits del producte. També tenim experiència
en l'obtenció de certificacions CE, FCC i altres.

VISYON
VISYON impulsa els límits de la innovació i la creativitat a través de noves formes de comunicació i tecnologies
emergents, com la realitat virtual, la realitat augmentada i les instal·lacions sensorials. VISYON evoluciona
constantment per continuar liderant el mercat, no només oferint els seus serveis a les marques, sinó també
mitjançant projectes d’innovació social, solucions de hardware i com a incubadora tecnològica. Al MWC 2017,
VISYON presenta Telepport, la primera plataforma streaming en realitat virtual que permet la comunicació
bidireccional en temps real. És un programari de conferència VR que reuneix els usuaris per tele transportar-los
a un mateix lloc gràcies a la realitat virtual.
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ADman Media
ADman Media és l'SSP (Supply-Side Platform) de vídeo líder a Espanya i Llatinoamèrica. Amb vuit oficines
arreu del món, ADman Media ofereix les millors solucions per ajudar els publishers a optimitzar el seu inventari
i maximitzar els seus ingressos. La nostra tecnologia capdavantera permet als anunciants arribar al seu target
amb innovadors formats de vídeo outstream i nadius en inventaris d'alta qualitat.

Adsmurai
Adsmurai és una empresa capdavantera en l'aplicació de tecnologia per a la creació, gestió i optimització de
campanyes publicitàries en xarxes socials, creixent ràpidament i actualment en plena fase d'expansió
internacional. Essent partners oficials de Facebook & Instagram, Google i amb accés a l’API de Twitter, oferim
una solució integral multi plataforma, adreçant d’una manera única la planificació d’aquests mitjans i
solucionant el problema de creació constant de contingut. Amb la nostra última tecnologia desenvolupada
mitjançant tècniques de “Deep learning” som capaços de torbar el millor contingut per les nostres marques
entre milions d’imatges publicades a xarxes socials.

Appfutura
Appfutura és un punt de trobada entre persones que volen desenvolupar una app i els millors desenvolupadors
d’apps a nivell mundial. Com a desenvolupador, ser part d’Appfutura també significa unir-se al directori de
desenvolupament d'aplicacions mòbils mes gran del món amb milers de professionals. Si vols fer un projecte
d’app a Appfutura, podràs posar-te en contacte amb els millors desenvolupadors d'aplicacions mòbils d’arreu
del món, contractar qui s’ajusti millor als teus requeriments i desenvolupar l’app de manera segura mitjançant la
nostra web.

Atlantis IT
Atlantis IT és una empresa innovadora de serveis, amb enginyeria pròpia, per a la gestió eficient, el control i la
seguretat dels vostres recursos mòbils (automòbils, furgonetes, camions, motos, quads, embarcacions, tractors,
maquinària, i altres béns) tant d’empreses com de particulars. Oferim Atlantis Bike, Atlantis Car i Atlantis Agri la teva moto/cotxe/maquinària connectada a tu. Seguretat per a la teva moto/cotxe/maquinària, i protecció per a
tu i la teva família. Auto gestionat des del teu mòbil (app) o connectat al servei d’una central receptora
d’alarmes 24hx7d- i Atlantis Fleet -ajudem a les empreses a prendre decisions que els permetin millorar els
seus resultats, la seva gestió, el control, reduir costos i millorar la productivitat dels seus recursos mòbils-.
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BeRepublic
Som una consultora especialitzada en e-business i màrqueting digital. Acompanyem la teva marca en el procés
de definir i executar el seu model de negoci digital. Ho aconseguim trobant, atraient, captant i generant
relacions amb els usuaris a través de l'entorn digital. Combinem coneixement estratègic amb la nostra
especialitat en e-business, disseny i tecnologia per oferir el millor servei, sempre orientat a resultats. Aquesta
visió única de consultoria, pensament creatiu i execució ens converteix en un valuós partner a l'hora de
transformar idees de negocis en experiències digitals. Formem part d'un grup internacional amb seu a Espanya
i Amèrica Llatina.

Catchoom
Catchoom és la primera spin-off de Telefónica I+D i està finançada amb capital risc. Fundada el 2011, és una
plataforma de reconeixement d'imatges i realitat augmentada (RA) que ha proveït més de 450 milions
d'interaccions fins avui. Llicencia el seu software On premise i SaaS. El producte estrella de Catchoom és
CraftAR, que inclou un gestor web de continguts, SDKs de reconeixement d'imatges i RA (per a Android, iOS,
Cordova i Unity). Dóna servei a companyies d'arreu del món, incloent Havas Media, Condé Nast, Gucci, Y&R,
TimesMobile i als principals proveïdors de realitat augmentada del món.

CTTC
El Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) és un centre d’R+D+i sense ànim de lucre
(Generalitat de Catalunya). Les activitats de recerca, bàsica i aplicada, i de transferència de tecnologia se
centren en l’àmbit de la infraestructura, tecnologies i serveis de comunicacions, així com la geomàtica. El
Centre ofereix un ampli catàleg de serveis per a la recerca i la innovació (contractes d’R+D+i, recolzament en
estàndards, estudis de viabilitat, acords de llicència, proves de camp, formació); de plataformes experimentals, i
productes i solucions. El Centre participa molt activament en programes públics de recerca (H2020, ESA) i
contractes amb empresa (fabricants, operadors).

CLOUBITY
CLOUBITY desenvolupa aplicacions de negoci que connecten directament amb el seu ERP (SAGE, SAP
Business One). L’app és fàcil d'utilitzar i no requereix instal·lar ni modificar res en el seu sistema actual. Només
ha de descarregar l'aplicació i ja pot començar a treballar. Aquest enfocament és únic i proporciona un
avantatge important al seu negoci. Les nostres aplicacions omplen algunes de les mancances amb les quals es
troba el seu dia a dia. Ajudem a gestionar totes les despeses dels seus empleats, l'organització de les seves
vacances o la gestió de mà d'obra relacionada amb un projecte.
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Geenapp
Geenapp fa la promoció d'apps fàcil, fiable i rendible. En un mercat cada cop més saturat, els propietaris
d'aplicacions mòbils necessiten trobar maneres de promoure-les, aconseguir visibilitat i augmentar les
descàrregues. Els propietaris de continguts intenten rendibilitzar els seus canals, oferint oportunitats de
publicitat als desenvolupadors d’apps. Geenapp utilitza un sistema intel·ligent per connectar les aplicacions
mòbils amb els espais publicitaris més adients. Es tracta d’un mètode innovador que beneficia els propietaris de
les apps millorant el cost d'adquisició i les seves taxes de descàrrega. Alhora, afavoreix els propietaris de tràfic
mòbil, ja que maximitza el valor del seu tràfic digital.

Gotaki
Gotaki és una plataforma on pots trobar tota la informació de la ciutat i crear la teva pròpia ruta o itinerari.
Gotaki crea un perfil dels llocs on es recull tota la informació important i disponible a internet, sense sortir de la
pàgina. També permet trobar llocs a través de paraules clau (escrivint simplement la paraula relacionada amb
el lloc que s'està buscant). Gotaki disposa d'un sistema de generació de rutes que et permet crear la teva
pròpia ruta o itinerari dins la ciutat en cotxe, caminant o amb bicicleta.

HealthApp
HealthApp es una start-up tecnològica dedicada al desenvolupament d’aplicacions mòbils pel sector salut.
Concretament HealthApp neix amb la voluntat de millorar la comunicació entre pacients i terapeutes en el
tractament de les malalties cròniques i de llarga durada. El nostre objectiu és millorar l’adhesió a la teràpia a
través d'entretinguts jocs terapèutics. Desenvolupem apps per la salut que s’utilitzen a les teràpies per millorar
la comunicació i l’adhesió a aquesta a través de l’ús de tecnologies avançades i teràpies d’última generació.
Les nostres aplicacions van destinades a patologies de gran impacte a la societat amb més de 10 milions de
pacients per patologia a Europa. D'aquesta manera, HealthApp vol donar resposta a diferents necessitats del
sector salut pel que fa al recolzament a pacients en el seguiment i al compliment de la seva teràpia, així com a
la relació pacient terapeuta.

MoreApp
MoreApp fa que capturar i processar dades sigui una tasca ràpida, econòmica i divertida amb la millor app de
formularis per a dispositius mòbils. Tothom pot dissenyar i administrar els seus propis formularis de treball.
S'accedeix als formularis des de qualsevol localització via smartphone, tablet o web, fins i tot sense connexió a
Internet. Amb la nostra app de formularis digitals podràs fer fotos, saber la geolocalització, escanejar codis de
barres i moltes més coses a les teves ordres de treball, checklists, inspeccions o enquestes. Treballar amb
formularis digitals t'ajudarà a estalviar temps i diners, però sobretot paper i reduir emissions de CO2.

19

restb.AI
La tecnologia restb.AI és capaç de veure, interpretar i analitzar imatges en temps real, replicant com ho fem els
humans. L'immens volum d'imatges i vídeos que circulen per les xarxes fa impossible supervisar-ne
manualment el seu contingut. restb.AI dissenya models neuronals de visió artificial per reconèixer què es veu a
les imatges, classificar-les, extreure'n informació o detectar continguts no desitjats, en entorns professionals
crítics on cal una màxima precisió en les respostes. restb.AI crea solucions de visió cognitiva pels mercats del
real estate, l’automòbil o marketplaces. Plataformes digitals i apps d’arreu del món ja l’estan utilitzant.

Sixtemia Mobile Studio
Som un estudi especialitzat en el disseny (UX/UI), desenvolupament (natiu) en iOS/Android i en definir
estratègies de promoció d'apps mòbils. Des del 2007 hem ajudat a importants empreses a entrar en els
mercats d'aplicacions mòbils (B2C) i a desenvolupar apps empresarials (B2B) que han ajudat a millorar
processos interns. Empreses com Inditex, Boehringer Ingelheim, Gran Teatre del Liceu, Casino de Barcelona,
Rosa Clarà, TV3, FC Barcelona... han confiat en nosaltres. Al MWC17 busquem oportunitats per ajudar a noves
empreses d’arreu del món a desenvolupar noves aplicacions per millorar el seu canal mòbil.

Smadex

Smadex és una plataforma tecnològica de publicitat de vídeo per marques i agències. Ajudem els nostres
clients a posar anuncis targetitzats en dispositius mòbils, via la nostra plataforma self-service o com a servei
gestionat.

Tappx
Amb més de 10.000 milions de sol·licituds d'anuncis cada mes i una comunitat de més de 10.000
desenvolupadors d'aplicacions, Tappx ofereix, en un únic lloc, una plataforma per a fer promoció creuada
d'apps i una solució tecnològica puntera per monetitzar-les. Aconsegueix de manera gratuïta usuaris per la teva
app o joc mitjançant l'intercanvi d'anuncis amb altres aplicacions dins de la comunitat. Fàcil d'integrar, totalment
segur i gratis. La nostra tecnologia de monetització, rastrejarà centenars de fonts publicitàries per mostrar
l’anunci més adequat a la teva audiència i oferir-te el CPM més alt que hagis establert.
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AIRK

AIRK és una empresa de tecnologia amb seu principal a Barcelona. Manufactura els vehicles aeris no tripulats
(UAV) professionals més versàtils, també coneguts com a drons. AIRK està especialitzat en drons de tipus
multirrotor, tenint actualment ja la seva primera família de drons comercials: AIRK FireClouds.

BCN Drone Center

El BCN Drone Center és un dels deu únics centres de proves de drons del món. Compta amb espai aeri
segregat, pista, centre de control de missió, simuladors, hangar, taller i oficines. El BCN Drone Center ofereix
infraestructura de proves, cursos de formació i serveis de consultoria. Professionals de 60 països ja han fet
servir els nostres serveis i instal·lacions.

Dronpíxel – Blaupíxel

Empresa que desenvolupa dues activitats complementàries, d'una banda com operadors de drons, realitzant
treballs audiovisuals (DRONPÍXEL) i d'altra banda desenvolupant treballs de programació i solucions cloud/web
a mida (BLAUPÍXEL). Innovem contínuament per poder oferir serveis tecnològics amb una base real d’aplicació
en la societat civil, indústria i en la nova economia digital.

E-Stratos
E-Stratos és el resultat de la integració dels esforços de tres empreses que lideren la innovació als seus camps:
MDrone (UAV i Serveis de Topografia), AgroMapping (anàlisis d’imatge i teledetecció) i AKIS Research
(agricultura i anàlisi de dades). Aquesta sinergia va més enllà de la suma de forces i aporta una nova visió del
mercat objectiu. És una unió que es produeix després de dos anys en els quals les tres empreses han
col·laborat activament en diferents projectes, una col·laboració molt exitosa que ha format E-Stratos. A més,
l’empresa compta actualment amb un equip que s’ha completat amb dos experts en desenvolupament de
software i negocis.
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Eurecat
Eurecat és el centre tecnològic de Catalunya. Ofereix solucions a les necessitats d’innovació i augmenta la
competitivitat de les empreses del sector tecnològic i industrial a través de l’ús d’una tecnologia diferenciada i
uns coneixements avançats. Els serveis d’Eurecat se centren en l’aplicació de tècniques d’R+D, una formació
especialitzada i el servei de consultoria. Algunes de les últimes novetats tecnològiques són anàlisi i Big Data
per a conjunts de dades geoespacials, social media, perfils d’usuari i recomanacions basades en el context,
posicionament intern, control qualitatiu per a aplicacions d’smartphones, sistemes d’autentificació basats en
reconeixement biomètric, so binaural immersiu 3D o reconstrucció 3D a partir de fotografies mòbils. En el camp
dels drons: recerca aplicada, principalment sistemes de navegació, control, visió i percepció i sistemes
heterogenis multi robot.

Flying Free Films
A Flying Free Films som un equip multidisciplinari amb àmplia experiència en la comunicació audiovisual,
l’enginyeria i el món empresarial. Volem destacar l’ús que fem dels drons i les eines d’estabilització derivades
per a la promoció de grans propietats immobiliàries. La qualitat, la novetat i la tècnica visual perfeccionada ens
ha guanyat la confiança del nostre client als EUA. L’èxit de vendes ha incentivat a l’empresa immobiliària a
obrir-se al mercat europeu, considerant-nos com a part imprescindible del seu projecte a nivell global.
Revisions, manteniments, seguiment d’obres i activitats industrials són també una part important de la nostra
proposta de valor.

HEMAV
HEMAV va néixer el 2012 a Barcelona com una empresa tecnològica, ambiciosa i jove. A dia d'avui ja compte
amb dos seus (Barcelona i Madrid) i més de setze centres operatius a Espanya. HEMAV proporciona solucions
digitals professionals gràcies a la seva capacitat de processament automatitzat de dades al núvol i l'ús de
tecnologia dron d'alta qualitat i estàndards de seguretat. La companyia està estructurada en tres línies de
negoci: agricultura de precisió, inspecció d'infraestructures industrials i geomàtica. Totes aquestes línies
generen vendes recurrents. La proposta de valor consisteix en generar capes d'informació bàsica, avançada o
intel·ligència predictiva d'alt valor agregat.

Reimagine Drone

Reimagine Drone és la primera incubadora de Barcelona de drons creada per Brinc i Incubio. Oferim a
emprenedors de tot el món accés als recursos de creació de prototips generalment disponibles només a Àsia,
a més d'una provada metodologia de creació d’empreses. El programa permet a les start-ups que busquen
suport financer i tècnic rebre suport amb el desenvolupament de les tecnologies que aprofiten els drons.
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SITEP
SITEP és una enginyeria GIS i TIC especialitzada en consultoria, desenvolupament i implementació de
solucions a mida de sistemes informàtics per a la gestió del territori. Vint anys de col·laboració amb entitats
públiques i empreses privades ens avalen com a especialistes en el tractament i anàlisi d’informació geogràfica.
A partir del coneixement adquirit, hem desenvolupat una divisió de Mobile Mapping que, centrada en projectes
integrals d’enginyeria, ens permet oferir solucions innovadores a clients de diferents sectors. Partim de la
necessitat del client, oferim una gestió integral del projecte, des del disseny de la plataforma de vol fins
l’entrega dels resultats.
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Agroptima

Agroptima és un software per a empreses agrícoles que facilita la recollida de dades des del camp amb una
app mòbil i proporciona una potent eina d'anàlisi de rendibilitat dels cultius, que permet prendre millors
decisions.

Atta community
Atta és una eina que combina la gamificació, el coaching, el treball en equip, i l’story-telling, per desenvolupar
el talent de les persones perquè siguin més eficients i productives en qualsevol organització. Les
organitzacions només tenen èxit si saben resoldre els desafiaments continus als quals estan exposades. Les
capacitats tècniques són essencials per afrontar aquests reptes, però el que és realment diferencial per
assolir l'èxit és comptar amb persones motivades, compromeses i felices. Atta resol la manca de compromís i
motivació dels empleats, que resulta tant perjudicial com costosa per a les empreses.

BadiApp

Badi és una start-up amb seu a Barcelona que està transformant la forma en què la gent busca propietats de
lloguer. Badi és una aplicació senzilla i molt pràctica que posa en contacte inquilins que disposen d'alguna
habitació lliure al seu pis amb usuaris que busquen habitació; tot fent un match intel·ligent entre oferta i
demanda basat en interessos comuns.

Boxmotions
Boxmotions és el teu armari virtual. Guardem per a tu les coses físiques que t'ocupen espai a casa o negoci i
no saps on posar. Amb un sol click, pots sol·licitar que et recollim i t'entreguem les teves pertinences allà on
les necessitis, així com consultar el què tens guardat al núvol a través del catàleg on-line. Amb Boxmotions
podràs guardar les teves coses sense moure't de casa, pagar només per allò que guardes i gaudir d'una vida
amb més espai sense haver de renunciar a aquelles coses que valores.
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Broomx Technologies
Broomx Technologies és una empresa líder en la creació d'experiències 4D immersives en espais físics,
barrejant tecnologia i creativitat. Som creadors de MK Player360, el primer sistema de projeccions immersives
per gaudir de realitat virtual i vídeos 360 interactius sense ulleres VR ni altres dispositius, en qualsevol
habitació o espai tancat i de forma no-individual.

Busup Technologies
Busup és un concepte innovador en mobilitat sostenible que permet als viatgers la contractació d'autocars a
la demanda via crowdsourcing, tant pel viatge diari com el d'oci. Busup va ser creada per resoldre una
necessitat en els viatges de mitjana distància en zones peri-urbanes i a tot arreu on el transport públic és
limitat o inexistent i on actualment el cotxe és l’ única opció disponible, tot i ser una opció menys econòmica,
menys sostenible o senzillament menys divertida.

Call2World
Call2World és una start-up de telecomunicacions que ofereix solucions de comunicació internacionals
innovadores per a empreses de mida mitjana i petita. El seu objectiu és reduir els costos de
telecomunicacions de les empreses fins a un 80% mitjançant l'ús de tecnologies innovadores, sense canviar
d'operador. Call2World garanteix als seus clients una reducció significativa dels costos en relació amb la
gestió dels seus serveis de telecomunicacions, mentre que al mateix temps augmenta la seva flexibilitat i
transparència. L'actual cartera de productes es compon de solucions que impliquen la itinerància, les
trucades internacionals, porti el seu owndevice (BYOD) i la numeració global.

Contact Software (Find that Lead)

Empresa SAAS amb software destinat a trobar emails corporatius per a equips.
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Dinantia Mobile
Dinantia és l'aplicació de comunicació que permet a escoles i professors enviar missatges il·limitats a pares i
alumnes, en temps real, sense compartir número de mòbil. Els missatges tenen validesa legal, poden incloure
adjunts i preguntes. Les respostes es reben en temps real de forma centralitzada. Tot això permet reduir les
tasques administratives de l'escola. Pels pares i alumnes, Dinantia és el punt únic d'accés a la informació de
l'escola. És gratis per les famílies i un SaaS per escoles, que paguen una quota anual segons el número
d'alumnes. Disponible en català, castellà i anglès.

Eodyne Systems

Eodyne ha creat el Sistema de Rehabilitació Gaming (RGS) una innovadora plataforma per a la rehabilitació
neuro-cognitiva i motor en una gamma de neuropatologies com l'ictus. RGS integra una sèrie de tecnologies,
incloent-hi VR, AI, anàlisi de grans volums de dades i computació en el núvol.

Epinium
A Epinium desenvolupem eines B2B i B2C relacionades amb el Contingut Generat pels Usuaris (o UGC), la
branca de màrqueting que més confiança de compra genera als consumidors actualment. A dia d'avui hem
creat l'APP Epinium que és un assistent de compra de productes tecnològics per a usuaris. D’altra banda,
tenim Epinium Analytics, la primera plataforma de monitoratge d'opinions de productes en espanyol per a
marques i fabricants.

Groupnote
Groupnote és la plataforma global de missatgeria instantània unidireccional per a escoles, clubs esportius i
empreses. El seu servei SaaS evita soroll innecessari en conversacions de grup i augmenta la productivitat
comunicativa de qualsevol centre educatiu. La companyia té presència en 6 països i compta amb més de
60.000 descàrregues.
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Herta Security
Herta Security és una empresa líder mundial en innovació pel que fa a reconeixement facial. Amb seu a
Barcelona i oficines a Madrid, Londres i Los Angeles, la companyia ha desenvolupat una tecnologia
revolucionària en l'àmbit del reconeixement facial, especialitzant-se en la identificació sobre multituds en
temps real a través de càmeres IP. Herta Security ofereix solucions orientades al client final per a aplicacions
de vídeo vigilància, control d'accés i màrqueting. La companyia posseeix en l'actualitat de partners en 50
països diferents i és present en multitud de projectes d'àmbit internacional.

MEDIKTOR
MEDIKTOR desenvolupa solucions basades en intel·ligència artificial pel sector salut. Les nostres solucions
ajuden a estalviar costos de provisió de serveis sanitaris a companyies asseguradores i hospitals. Aplicant
tècniques d’intel·ligència artificial i self-learning machines, MEDIKTOR avalua els símptomes dels pacients i
proporciona la millor recomanació relativa a quin especialista mèdic cal consultar i quina és la urgència real
del cas. A l'entorn hospitalari, MEDIKTOR ajuda als clínics a prendre les millors decisions i als hospitals a
estalviar temps i a gestionar els seus recursos de forma molt més eficient.

Metis Solutions (Hubtype)
Hubtype és una plataforma web d'atenció al client que unifica els diferents canals de missatgeria instantània
(FB Messenger, Telegram, WeChat, etc.) perquè les companyies puguin atendre als seus clients a través
d'aquests canals que ja usen cada dia. La interacció és gestionada per agents humans i per chatbots dotats
d’intel·ligència artificial per ajudar els agents a contestar millor i de forma més ràpida.

OvalSound
OvalSound és la start-up de tecnologia musical darrere d’OVAL, el primer handpan digital del mercat. OVAL
és un nou i revolucionari instrument musical dissenyat per canviar la manera de crear, aprendre i tocar
música en directe. Aquest instrument d'última generació incorpora múltiples sensors per proporcionar una
expressivitat única gràcies a la connexió a una app que proporciona una infinitat de sons diferents. OVAL
representa una poderosa, flexible, pràctica i econòmica alternativa per a músics i aficionats al handpan, així
com un desenvolupament revolucionari per artistes de música electrònica.
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Talaia Networks
En un món on les empreses depenen de les seves xarxes informàtiques, Talaia les ajuda a mantenir-les
operatives. Els fabricants del nostre sector estan ancorats al passat, amb solucions basades en appliances
que són difícils de desplegar, cares i amb interfícies d'usuari antiquades. Hem desenvolupat la tecnologia que
permet substituir aquests appliances per una solució cloud que es pot desplegar en minuts, fins i tot en xarxes
enormes. Per tant, està destinada a desplaçar l'ecosistema actual de fabricants.

TECH4FREEDOM

A través dels dispositius mòbils millorem l’autonomia de les persones que pateixen diverses patologies
mèdiques o discapacitats.

Watchity
Watchity és una innovadora plataforma de gravació col·laborativa amb la qual qualsevol organització pot
capturar els vídeos que una multitud d'usuaris graven amb els seus mòbils i generar amb ells un nou vídeo
live multi càmera amb el qual mostrar als espectadors d'un esdeveniment públic o privat des de múltiples
punts de vista. La plataforma incorpora funcionalitats per crear retransmissions, reclutar als participants de la
gravació mitjançant les xarxes socials, establir recompenses a canvi d'aquesta participació, produir el vídeo
multi càmera escollint de forma automatitzada els vídeos amb millor qualitat, i integrar el Player a la web de
l'organització.

WeFitter

WeFitter és una app d'esport i benestar que permet a les empreses, motivar i recompensar la vida activa dels
seus treballadors i a la vegada reduir els costos de salut. L'objectiu de WeFitter és promoure i incentivar als
usuaris a ser més constants amb la seva activitat física i transformar-ho en un hàbit de vida.
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