Benvolguts/des,
Un any més, des de la Generalitat de Catalunya, es vol donar suport a les empreses catalanes del
sector de la telefonia mòbil per a la seva participació en el Mobile World Congress 2012 (MWC)
(www.mobileworldcongress.com), que tindrà lloc del 27 de febrer a l’1 de març de 2012 a Barcelona.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins de les actuacions del pla de govern 2011-2014 per a l’impuls del
sector de les TIC i, en especial, aquelles que van adreçades a la mobilitat.
Aquest any disposarem d’un espai al Pavelló de Catalunya per a 6 projectes tecnològics basats
en la mobilitat, fet que convertirà aquest en un espai temàtic i especialitzat en aquest àmbit, i per a 4
Centres Tecnològics i/o Centres de Coneixement especialistes en el desenvolupament i la
promoció de tecnologies mòbils. El Pavelló de Catalunya estarà situat, com cada any, a la Plaça
Univers de la Fira, on també es realitzarà el Brokerage Event.

La Generalitat de Catalunya també comptarà amb un espai per a 20 empreses tecnològiques de
desenvolupament d’aplicacions mòbils en l’App Planet .

Espai al Pavelló de Catalunya i a l’App Planet
Tant els 6 projectes tecnològics, els 4 Centres Tecnològics i/o Centres de Coneixement com
les 20 empreses seleccionades disposaran de:

•

un estand de 3x2 m (aproximadament. Pendent de confirmació)

•

5 entrades pel MWC.

Les 20 empreses, els 6 projectes i el 4 Centres Tecnològics i/o Centres de Coneixement escollits
assumiran cadascun un cost de 2.000 euros, per la participació en el Mobile World Congress 2012.
El criteri de selecció de les 20 empreses i els 6 projectes es basarà en aspectes relacionats
amb:
 El nivell d’innovació, la novetat i originalitat del seu producte, servei o aplicació, i les possibilitats
de desenvolupament futures, tant en l’àmbit empresarial com tecnològic.
 El potencial per col·laborar tecnològicament amb altres empreses, com a oferent o demandant
de solucions tecnològiques.
 El grau d’internacionalització de l’empresa i el seu creixement i potencial en els mercats globals.
 Es valorarà positivament que l’entitat no hagi participat en anteriors edicions, 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).
 Quant als 6 projectes tecnològics basats en tecnologies mòbils, es valorarà la col·laboració
empresarial de com a mínim 2 empreses, una de les quals ha de tenir presència física a
Catalunya de com a mínim el 75% de la seva plantilla laboral. Es requerirà una memòria
explicativa en català del projecte que inclourà el títol del projecte, persona de contacte,
descripció breu, empreses participants, àmbit d’actuació del projecte, localització, destinataris,
objectiu general, objectius específics, recursos utilitzats i avaluació del projecte. Aquesta
memòria explicativa haurà de ser enviada per correu electrònic a cgomara@acc10.cat i a
sergi.marcen@gencat.cat abans del dia 18 de novembre de 2011.



Els 4 Centres Tecnològics seran escollits per la seva dedicació i desenvolupament de
solucions mòbils en qualsevol àmbit. Tanmateix, es podran presentar en aquesta categoria
Centres de Coneixement i Innovació i Promoció Econòmica Local que tinguin una clara vocació
de promoció de les tecnologies de la informació i el coneixement en l‘àmbit de les tecnologies
mòbils. Es requerirà una presentació corporativa del centre en català i un detall dels projectes de
mobilitat realitzats. Aquesta presentació haurà de ser enviada per correu electrònic a
cgomara@acc10.cat i a sergi.marcen@gencat.cat abans del dia 18 de novembre de 2011.

Terminis/Planificació:
18 de novembre

Data límit d’enviament de sol·licituds (veure Formulari de
Sol·licitud). Aquestes s’han d’enviar a l’adreça de correu:
cgomara@acc10.cat i sergi.marcen@gencat.cat

Del 21 al 29 de novembre

Es realitzaran reunions individuals amb alguns dels
responsables de projecte, centres i empreses
preseleccionades.

30 de novembre

Es comunicarà a tots els sol·licitants els 6 projectes
tecnològics, 4 centres i les 20 empreses que disposaran
d’un estand.

Formularis per a empreses de Sol·licitud d’un estand al
Pavelló de Catalunya o a l’App Planet (Hall 7)
Raó Social

Web

Nom comercial

Adreça

Persona de contacte

Telèfon

E-mail Persona de
contacte
Facturació 2010

Previsió facturació 2011

% d’exportació sobre
la facturació 2010

% d’exportació sobre la
facturació 2011

% de despesa en
R+D sobre facturació
Perfil dels clients

Mercats on s’està present
físicament o comercial.

Breu descripció (màxim 100
paraules) de l’empresa. En
ANGLÈS i català.
Aquesta serà la descripció
que es farà servir per al
MWC. No es farà correcció
del text per part de la
Generalitat.
Adjuntar un fitxer Power Point amb una presentació corporativa de l’empresa, en
català. Màxim 15 diapositives.
Adjuntar un fitxer amb el Logotip (preferentment en format "traçat": freehand,
illustrator, etc ...). Aquest serà el logotip que es farà servir per al MWC.

BROKERAGE EVENT
Complementàriament, dins del Mobile World Congress, celebrarem el Brokerage Event en els dies
27, 28 i 29 de febrer de 2012 al Pavelló Català. El Borkerage Event ofereix a les empreses
oportunitats per trobar socis comercials i tecnològics internacionals mitjançant la realització
d'entrevistes presencials bilaterals i prèviament planificades de 30 minuts de durada. Es tracta, doncs,
d'un punt de trobada entre ofertes i demandes tecnològiques de diferents països, tant europeus com
d'altres continents. El cost de participació en el Brokerage és de 300 € i dóna dret a una entrada al
congrés.
Per tal d'ampliar la informació podeu escriure a mwc@acc10.cat o bé accedir a l'eina de registre i
concertació d'entrevistes: https://mobile.b2b-match.com/ que estarà operativa molt aviat.

