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CIRC 080-2021
Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te informamos de la celebración de ADVANCED FACTORIES, uno
de los mayores encuentros profesionales sobre innovación industrial e industria 4.0, que este año
se celebrará del 8 al 10 de junio de 2021.
El objetivo de Advanced Factories (www.advancedfactories.com) es el de impulsar al sector
industrial manufacturero, el de la máquina-herramienta, robótica, automatización industrial y
digital manufacturing con soluciones y estrategias disruptivas para hacer realidad las fábricas del
futuro, y ayudar a su transformación a través de la innovación.
Gracias a la Universidad de Vigo, remitimos código de invitación Premium VIP Pass,
permitiendo un acceso totalmente gratuito al registrarse con el código adjunto.

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Carlos M. Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular t'informem de la celebració d’ADVANCED FACTORIES, una de
les majors trobades professionals sobre innovació industrial i indústria 4.0, que aquest any es
celebrarà del 8 al 10 de juny de 2021.
L'objectiu de Advanced Factories (www.advancedfactories.com) és el d'impulsar al sector
industrial manufacturer, el de la màquina-eina, robòtica, automatització industrial i digital
manufacturing amb solucions i estratègies disruptives per a fer realitat les fàbriques del futur, i
ajudar la seva transformació a través de la innovació.
Gràcies a la Universitat de Vigo, remetem codi d'invitació Premium VIP Pass, permetent un
accés totalment gratuït en registrar-se amb el codi adjunt.
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
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Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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