25 Octubre, 2019

Ag Tech MarketPlace
Ag Tech MarketPlace
A través d'Experiències Intercluster, el Clúster FEMAC i el Clúster Digital
de Catalunya ajuden els seus membres a entendre l'impacte de la
transformació digital, visualitzar el potencial en les seves empreses i
identificar tecnologies i innovacions rellevants per liderar el canvi en els seus
sectors d'actuació.
AG TECH MarketPlace és una oportunitat per a empreses del sector de la
maquinària i els medis de producció agrícola, les empreses TIC, Start-Ups del
sector AG TECH, i empreses agrícoles, on poden intercanviar reptes
i tecnologies, i fomentar la cooperació tecnològica com a mitjà incorporar
nous models de negoci. Per inscriure't fes click AQUI

Data
25 d'Octubre , 2019
De 9 a 12.30 hores

Lloc
mVenturesBcn
Edifici Palau de Mar - Pier 01
Plaça Pau Vila, 1 Sector C 2ª
Planta 08039 Barcelona

Idioma

Objectius
Les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per al sector agrícola són
infinites, des d'optimitzar processos de monitorització, teledetecció i robòtica,
fins a millorar l'agilitat, traçabilitat o presa de decisions a través de l'ús de les
dades.

Català & Castellà

Organitza

• Compartir els reptes i la oferta tecnològica des d'una perspectiva
centrada en el sector agrícola
• Conèixer les tendències actuals i quines oportunitats digitals ofereixen,
abordant la seva transformació i com les noves tecnologies poden donar
resposta a aquestes oportunitats i reptes del sector
• Endinsar-se en l'ecosistema natural per a fer networking
• Trobar els socis ideals per la teva idea empresarial
Agenda
09:00
09:30
09:35
10:00

i Benvinguda MWCB i mVentures
Carlos Llagostera & Luca Boer
Els Reptes del Sector dels Medis de Producció Agrícola La
Oferta TIC del Cluster DIGITAL de Catalunya

10:15
ELEVATOR PITCH
Café Networking
ELEVATOR PITCH

12:15*

CONCLUSIONS I FI DE LA JORNADA

(*) La sala estarà a disposició de tots els participants que vulguin continuar les reunions fins a les 14.00 hores

Col·labora:

