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Nordisk workshop

Nordiske case- 
præsentationer 

Finsk reception

Matchmaking med nordiske 
og tyske forsyninger og 
teknologileverandører

Dansk middag på ef16 
Restaurant Weinbar

Barcelona Smart City Expo
For dronevirksomheder

Smart City handler om at skabe bedre og mere bæredygtige byer til gavn for 
borgerne. Droner spiller allerede i dag en vigtig rolle i den sammenhæng. For 
eksempel anvendes droner til monitorering af trafik, luftforurening, lækage- og 
kildesporing, dataanalyser og visualisering m.m. Men markedet for droner er langt fra 
udnyttet endnu. 
 
CLEAN tager hvert år en dansk delegation på 70 personer til verdens førende Smart 
City konference i Barcelona, Smart City Expo. Delegationen består af virksomheder, 
byer, regioner og kommuner, og er dermed en bred gruppe af relevante aktører, som i 
fællesskab arbejder hen mod at skabe bæredygtige byer ved at implementere nye 
teknologier.  
 
I år skræddersyer CLEAN en delegationstur for danske dronevirksomheder og på den 
måde skaber vi rammerne for spændende forretningsmuligheder. Du vil få mulighed 
for at deltage i en-til-en møder med relevante repræsentanter fra byer, regioner og 
kommuner, med relevante data- og sensorvirksomheder samt evt. udenlandske 
dronevirksomheder.   

Deltag som netværksdeltager fra d. 12 – 15 
november og få følgende: 
• Overnatning og morgenmad på Hotel Catalonia Plaza 
Cataluña (4- stjernet hotel i hjertet af Barcelona) 
• Mulighed for netværksmiddag hver dag 
• Adgang til EXPO og kongres (værdi 7500 DKK) 
• Daglig transfer mellem EXPO og hotel, samt 
afhentning i lufthavnen ved ankomst mandag 

Hvis du har interesse i en 
skræddersyet dronetur til 
Barcelona kontakt da 
Maria Skotte, 
mas@cleancluster.dk / 
+45 6142 4400 

Vil du høre mere?

Priser: 
1 DAG • 4.000 DKK (ikke medlemmer 7000 DKK) 
1 dags adgang til udstilling og kongres (værdi 3700 DKK) + 1 hotelovernatning + 1 
middag + transfer til Expo- hotel t/r 
2 DAGE • 7.500 DKK (ikke medlemmer 10.500 DKK) 
3 dages adgang til udstilling og kongres (værdi 7500 DKK) + 2 hotelovernatninger + 2 
middage + transfer til Expo-hotel t/r 
3 DAGE • 9.000 DKK (ikke medlemmer 12.000) 
3 dages adgang til udstilling og kongres (værdi 7500 DKK) + 3 hotelovernatninger + 3 
middage + transfer til Expo-hotel t/r 


