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NOTA DE PREMSA Electro FORUM
Èxit en l'organització del Electro FORUM Tecnològic per instal·ladors, que
va superar els 2.000 assistents.
Grupo Electro Stocks va organitzar el passat 3 d'octubre a Barcelona, el primer gran
certamen tecnològic dirigit l'instal·lador, que va agrupar a les principals entitats i
fabricants del sector elèctric. El simposi ha estat un èxit de convocatòria amb
l'assistència de més de 2.000 professionals de la instal·lació.
A fi d'aportar valor i enriquir el mercat, Grupo Electro Stocks ha desenvolupat una
ambiciosa iniciativa sense precedents en el seu sector com ha estat l'organització del
simposi Electro FORUM el passat 3 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya a
Barcelona. Certamen que ha aportat un enfocament nou a aquest tipus d'actes, en ser el
primer congrés tecnològic multidisciplinari (il·luminació, baixa tensió, automatització,
control i clima) dirigit exclusivament al segment l'instal·lador, que és el seu principal client.
Una acció vital que respon a la funció que cobreixen com a nexe d'unió entre el fabricant i
el professional.
Aquest acte ha estat el punt de trobada entre el fabricant i l'instal·lador, per a la posada al
dia en les últimes tendències en l'eficiència energètica, oportunitats de negoci i novetats de
producte. Al congrés s'han abordat les principals temàtiques que sorgeixen de la nova
economia verda, que influeixen en la nostra societat i que afecten directament l'àmbit de
les instal·lacions. Ha estat un ambiciós certamen concebut des de l'òptica pràctica de la
instal·lació, propiciant el contacte entre les entitats de l'Institut Català d'Energia, les
associacions d'instal·ladors AGIC, Ferca, Feceminte, el Gremi de Girona i de Terrassa,
juntament amb els principals fabricants i marques, amb l'actor més important que és el
professional de la instal·lació.
Aquest simposi es configura com la reunió sectorial del professional de la
instal·lació i els principals fabricants.
El certamen de tota una jornada de durada, ha combinat de manera molt dinàmica, d'una
banda, una àmplia zona firal de 2.000 m2, amb 38 stands d'exposició de les principals
marques i per un altre, quatre grans cicles de conferències simultànies que abordaven, des
de diferents òptiques, més de 40 ponències, al voltant dels temes més latents del sector
elèctric i d'un alt interès per al professional com són: 1. - Eficiència i estalvi energètic, 2. Noves oportunitats de negoci, 3. - Experiències i casos de èxit i 4. - Cap a un futur més
elèctric.
Un dels atractius més destacats de l'esdeveniment han estat sens dubte aquestes
conferències, que es van desenvolupar de forma molt dinàmica amb un enfocament molt
pràctic. En les 4 sales de conferències, es van impartir de manera ininterrompuda les 44
ponències de 30 minuts de durada cadascuna i que van mantenir durant tot el dia un
aforament constant superior a les 800 persones. Aquesta activitat ha estat el principal
objectiu del simposi, que ha aconseguit ser la jornada per a la posada al dia per al
professional.
El congrés ha comptat amb la participació del conseller d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat Hble. Sr Felip Puig en l'acte inaugural, la directora de l'ICAEN Sra Maite Masià
amb una conferència sobre les noves mesures d'impuls sobre l'eficiència energètica,
juntament amb més de 40 experts en cada matèria dels fabricants i per finalitzar, amb la
conferència de D. Leopoldo Abadía expert en economia, "De la teoria NINJA als sensats
davant l'actual crisi".
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L'acte de cloenda va ser realitzat per Josep Figueras, Director de Màrqueting del Grupo
Electro Stocks, que va presentar les principals conclusions de totes les ponències
realitzades, per finalment realitzar el sorteig de diversos premis, entre els que van destacar
5 Scooters.
Grupo Electro Stocks ha organitzat aquest simposi amb l'objectiu d'apropar l'instal·lador als
fabricants més representatius del sector, per d'aquesta manera es proporcionar als clients
l'obertura de noves vies de negoci, a més d'oferir noves solucions tecnològiques que
aportin valor afegit a les seves empreses.
Aquest certamen es configura com una gran reunió sectorial i el punt de trobada entre el
professional de la instal·lació i els principals fabricants.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Vídeo ANIMACIÓ Electro FORUM
Vídeo d'animació del congrés, que descriu la companyia i als principals fabricants a través
d'un passeig de futurista de 1,30' de durada per finalitzar amb la projecció del Electro
FORUM (http://youtu.be/bg_71k4acBY).

App’s Electro FORUM
S'ha desenvolupat una aplicació per a smartphone, tant Android com IOS, per cobrir i
donar tot el suport informatiu als participants al congrés dels horaris, ponències, notícies
relacionades, juntament amb informació detallada del Grupo Electro Stocks.

REPORTATGE Electro FORUM
S'han realitzat 3 vídeos relacionats amb el simposi, que es poden descarregar a You Tube
a partir del
Comptem amb 2 documentals del desenvolupament del certamen des del seu inici, que
inclou les entrevistes amb els màxims directius dels principals fabricants i l'Hble. Conseller
Sr Felip Puig entre d'altres. Opinions que unides a la visita dels stands a la Fira, les
conferències a l'auditori, la zona de networking i les ponències dels 4 cicles, descriuen en
imatges les 10 hores del certamen.
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Un reportatge Electro FORUM curt de 5 minuts de durada.
Un reportatge Electro FORUM complet de 12 minuts de durada.
La gravació de la conferència magistral de Leopoldo Abadía, “De la teoria NINJA
als assenyats en l’actual crisis”.

3

Nota de PREMSA octubre 2013 · post congrés

4

