
 

 
 

Advanced Factories s'envolta de tot el sector per 
convertir-se en la gran cita de la innovació 

industrial el 2018 
• Advanced Factories, el major esdeveniment professional d'innovació industrial, celebrarà 

la seva 2a edició del 13 al 15 de març i ja té reservat més del 50% de la capacitat expositiva 

 

• El Industry 4.0 Congress repeteix a Barcelona i aportarà les últimes tendències en sistemes 

de producció, IOT i Intel·ligència Artificial 

 

Barcelona, 6 de julio de 2017.- Advanced Factories, la cimera anual d'innovació per al sector 

industrial, es celebrarà els dies 13, 14 i 15 de març de 2018 amb un programa ple de novetats i 

la presentació de les últimes innovacions en sistemes de fabricació. 

 

L'arribada de les tecnologies digitals en les plantes industrials al costat de les bones perspectives 

econòmiques, han accelerat els processos de renovació d'equips i la implantació de tecnologies 

per millorar la competitivitat de la nostra indústria. Per això Advanced Factories espera rebre en 

aquesta propera edició a més de 12.000 visitants, als quals està dissenyant una agenda 

professional per a cada executiu i la seva àrea de gestió. 

 

L'èxit que es va aconseguir en la passada edició està mostrant-se en el ritme de contractació per 

part de firmes expositores. I és que en només tres setmanes s'ha reservat el 50% de l'espai, en 

el qual només s'admeten a aquelles empreses que presenten les seves innovacions en el mercat 

nacional i disposen de solucions que incorporen i integren funcions per a la manufactura 

avançada i digital. 

 

L'organització s'ha proposat convertir-se en la cita anual més important, no per dimensió, sinó 

per les innovacions presentades i els professionals que reuneix. La passada edició van aconseguir 

marcar un punt d'inflexió combinant el món de l'automatització industrial amb el de la indústria 

4.0, el que va permetre reunir a les empreses més innovadores en robòtica, màquina-eina i 

fabricació digital, juntament amb les tecnològiques que van aportar solucions sobre realitat 

virtual, intel·ligència artificial, internet de les coses o ciberseguretat, entre d'altres. Una 

combinació que està impulsant la millora de la competitivitat industrial i que, en definitiva, 

proporciona costos de manufactura més baixos i nous models de negoci, i que, en paraules 

d'Albert Planas, director d'Advanced Factories, "ha acostat la Indústria 4.0 real al país ". 

 

Així mateix, l'organització ha anunciat que el major congrés europeu sobre innovació industrial, 

l’Industry 4.0 Congress, repetirà a Barcelona, on experts de primer ordre internacional 

compartiran les claus per implementar nous models de negoci i aprofundir en les tendències 

tecnològiques més punteres entorn a la indústria avançada i els sistemes de producció digital, 

l'IOT o la intel·ligència artificial. 

 



 

Advanced Factories va reunir en la seva primera edició a un total de 9.745 assistents de 25 països 

que van poder conèixer de primera mà les més de 300 innovacions dels 200 expositors 

participants. L'esdeveniment també va comptar amb els 170 conferenciants que, a través de 

l'Industry 4.0 Congress, van marcar el full de ruta per al disseny de les fàbriques del futur. 

 

 

Sobre NEBEXT: Organitzador del DES - DIGITAL BUSINESS WORLD CONGRESS, el major 

esdeveniment mundial sobre transformació digital de l'empresa i Advanced Factories, entre 

d'altres, amb executius amb àmplia experiència en el sector industrial, el món de les tecnologies 

i l'organització d'esdeveniments professionals . Més informació a www.nebext.com  

 

Sobre Eurecat: Centre Tecnològic de Catalunya (membre de Tecnio), aglutina l'experiència de 

més de 550 professionals que presten serveis de R+D+i aplicat, serveis tecnològics, formació 

d'alta especialització i consultoria tecnològica a més de 1.000 empreses de tots els sectors. Més 

informació a www.eurecat.org  
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