CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR ELS TEUS PRODUCTES I
SOLUCIONS AMB L’EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA A
HEALTHIO 2018
16-18 d’Octubre a Barcelona

QUÈ INCLOU L’ESPAI (per empresa/clúster)










2 passis per expositor i 100 invitacions generals
Taula d’exposició blanca (90x50x100) amb 2 tamborets, el logotip de l'empresa i tres interruptors a l’espai de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània de 125m2
1 TV de plasma per empresa
2 taules rodones i 8 cadires, dins l'espai de l'Euroregió, a disposició de les empreses
Formar part dels itinerari
Accés a l’ "Exhibitor area" (actualitzacions, perfil de l'empresa, invitacions personalitzades per expositor, oportunitats de disseny
adaptades)
1 ponència en una de les Àgores
Logotip i visibilitat a la web, xarxes socials i newsletter com a participant de HEALTHIO
Inclusió a l’ informe HEALTHIO 2018

INSCRIPCIÓ
La data límit per presentar la documentació és el 28 de juny 2018

PROCÉS DE SELECCIÓ
Les empreses interessades a participar a l’estand eurorégional a la Fira HEALTHIO han d’enviar per correu electrònic a
tanit.mirpamies@euroregio-epm.eu la següent informació:
 El formulari d’inscripció emplenat en català/castellà o anglès
 Breu descripció en anglès de l’empresa (100 paraules màxim)
 Presentació opcional PPT (10 diapositives màxim) o un resum executiu (format WORD de 5 pàgines) amb la següent informació en
anglès:
o Descripció del producte / servei
o Mercat actual i potencial
o Equip, habilitats i socis
o Activitat i previsió financera
o Col·laboracions amb clústers

CRITERIS DE SELECCIÓ
Els sol·licitants seran seleccionats en base als següents criteris:
1)
2)

3)
4)

5)

Estatus: Start-up o empresa innovadora dins l’àmbit euroregional
Maduresa:
 Model de negoci
 Mercat potencial
Innovació:
 Component innovador (producte, servei, processos i/o model de negoci)
Interès en la Internacionalització:
 Interès en desenvolupar col·laboracions amb empreses de l’espai euroregional
 Interès en estendre les activitats a altres països
 Col·laboracions o zones d’interès
Es valora positivament que l’empresa sol·licitant estigui associada a un clúster

COST PER EMPRESA: 500 euros + IVA

