
 
 

Advanced Factories inclou a les start-ups més 
disruptives en el programa d'indústria 4.0 

  
Del 9 l'11 d'abril startups i projectes innovadors podran donar-se a conèixer davant 

de les empreses i professionals líders del sector industrial 
  
Barcelona 4 febrer 2019. Advanced Factories, l'esdeveniment de referència en indústria 
4.0 i automatització per a la indústria manufacturera que se celebra els propers 9, 10 i 
11 d'abril al CCIB de Barcelona, obre les candidatures per l’Industry Start-Up Fòrum. 
Aquest espai, dedicat a nous models de negoci i als projectes més disruptius per a la 
indústria, és l'aparador perfecte i el punt de networking per donar-se a conèixer davant 
de les empreses, inversors i professionals líders en el sector. 

Les necessitats del sector industrial s'han vist incrementades amb el desenvolupament 
de la connectivitat, la transformació digital i l'auge de la Indústria 4.0 en els últims anys, 
el que ha afavorit l'aparició de noves formes de negoci, com empreses emergents 
creades a partir de noves tecnologies. 

L’Industry Start-up Fòrum ajuda a l'impuls d'aquestes noves empreses i ofereix als seus 
emprenedors l'oportunitat de reunir-se amb potencials partners i inversors perquè 
puguin compartir les seves solucions innovadores, establir sinergies i desenvolupar els 
projectes més disruptius aplicats a la Fàbrica Connectada. 
 

El Fòrum busca projectes disruptius que impactin en les Fabriques del Futur en 
tecnologies com la Intel·ligència Artificial, Manufactura Additiva, el Big Data i Analytics, 
IOT, Robòtica o l'Automatització. Els projectes seran avaluats per un comitè d'experts 
que valoraran la capacitat de resoldre reptes d'aquests, el lideratge i gestió d'equips, la 
innovació de les tecnologies i l'escalabilitat i sostenibilitat de l'empresa. 
 

Els projectes es podran inscriure fins al pròxim 24 de març. Els finalistes participaran en 
la jornada de l’Industry Start-up Fòrum d’Advanced Factories prevista per al dimecres 
10 d'abril, a més seran automàticament seleccionats com a candidats als Factories of 
the Future Awards en la categoria de "Millor Innovació Tecnològica per a la Fàbrica del 
Futur" , que es lliuraran el mateix dimecres 10 d'abril a la nit. 
 

Advanced Factories reuneix més de 12.000 professionals industrials que volen conèixer 
les últimes novetats i solucions que mostren les més de 300 signatures expositores, així 
com els casos d'èxits que es presenten en el Industry 4.0 Congress. Una trobada que 
pretén acostar la digitalització de la indústria amb solucions innovadores i competitives 
tant per a grans empreses com per a la petita i mitjana empresa industrial. 
 

https://www.advancedfactories.com/ca/
https://www.advancedfactories.com/ca/activitats/industry-startup-forum/


 
 


