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MIDEST 

GLOBAL INDUSTRIE

Trobada empresarial
a GLOBAL INDUSTRIE,
el major saló
industrial de França
7 al 10 de març 2023   
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La 5ª edició de la Fira Global
Industrie de Lió se celebrarà del 7
al 10 de març a Euroexpo Lyon. 

Es tracta de la fira industrial més
important a França i una de les
més reconegudes a nivell mundial.
Tal és la seva magnitud que en la
seva darrera edició va reunir 2.300
expositors i més de 28.000
professionals de la indústria
internacional. 

MIDEST: subcontractació
Industrial
INDUSTRIE: tecnologies de la
producció.
SMART INDUSTRIES: indústria
del futur i 4.0.
TOLEXPO: maquinària per a
xapa, bobines, tub i perfils.
MEASUREMENT WORLD:
solucions i equipaments per a la
medició

Global Industrie engloba 5 salons en
un sol espai: 

Un espai ideal per a veure, tocar i
entendre les innovacions, les
perspectives de la indústria del
futur i els processos industrials
d'avantguarda. 

És una oportunitat única per dur
a terme, en un sol indret, un
seguiment de les tendències i
senyals emergents per anticipar-
se millor a les transformacions del
sector.

2.300
expositors

 

40
països expositors

 

40%
expositors estrangers

 

45.860
visitants

 

85
països representats

 

100.000
m2

Algunes xifres
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INSCRIPCIÓ

Per a més informació: 
eloy.mendez@connectin.cat 

Cliqueu aquí per a formalitzar la inscripció a  
l'activitat o accediu-hi a través del codi QR.
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Exposició

1. Assemblatge, muntatge, fixació
2. Intel·ligent: digitalització,
automatització, mecatrònica
3. Electrònica
4. Fabricació additiva i impressió 3D
5. Acabats i tractaments de materials
6. Forja i foneria
7. Materials i productes semiacabats
8. Medició, control, visió,
instrumentació
9. Plàstics, cautxú i compostos
10. Regions i països
11. Robòtica
12. Serveis i equipaments de fàbrica
13. Xapa, metall, conformació de
metalls, soldadura 
14. Mecanitzat i eliminació de material 
15. Energies i fabricació sostenible

28/02/2023

Activitats

Acompanyar les empreses catalanes expositores al saló en la seva participació a
la fira.
Realitzar una trobada empresarial amb les empreses participants catalanes per
a parlar sobre l'ecosistema industrial actual.
Entrevistes en directe amb els integrants de la participació catalana valorant les
oportunitats que ofereix la fira. 
Reunió amb les diferents entitats franceses participants per a establir sinergies
de col·laboració mútua. 
Creació i publicació d'un informe final post-fira amb dades qualitatives i
quantitatives per a continuar incentivant el mercat francès.

Connect-IN participa a la Fira Global Industrie amb l'objectiu de: 

EXPOSES A LA FIRA I VOLS 
FORMAR PART D'AQUEST PROJECTE?

ACTIVITAT GRATUÏTA


