NOTÍCIA
19.9.2018

L’ACES participarà en el Healthio 2018

El Healthio 2018 se celebrarà del 16 al 18 d’octubre a Fira de Barcelona i enguany es
centrarà en la innovació en l’àmbit sanitari. L’ACES participa com a col·laborador
institucional (ambassador) i estarà present en l’organització de varies sessions i en la
zona d’exposició.
El saló es planteja com un punt de trobada de pacients, professionals i empreses del
sector salut que mostren les seves principals innovacions i experiències d’èxit. Healthio
inclou tres itineraris diferents: Salut i Benestar, Medicina del futur i personalitzada i
Malalties cròniques i envelliment. Dins de l’espai Àgora s’han programat diverses
conferències on s’exposaran les darreres tendències i novetats en l’àmbit sanitari i,
d’altra banda, s’organitzaran tallers i workshops específics sobre innovacions mèdiques
i tecnològiques aplicades a la salut.
Podeu consultar el programa i tota la informació aquí:
http://www.healthio-global.com/

INSCRIPCIONS
Tots els socis de l’ACES poden accedir gratuïtament al saló durant tots els dies de la
seva celebració. Només cal registrar-se i utilitzar el codi de la invitació que es pot fer
extensiva a professionals sanitaris, col·laboradors, clients i pacients.
Podeu realitzar el registre aquí:
https://registration.firabarcelona.com/#/tickets/selection

El codi gratuït per als socis d’ACES és el: B3E390BC
.................................................................................................................

INTERNET OF THINGS (IOT)
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El saló Internet of Things (IOT) es celebra en paral·lel al recinte de Fira Barcelona de
Granvia i hi ha una àrea dedicada a Salut i Benestar.
Podeu consultar la informació aquí:
https://www.iotsworldcongress.com/congress/tracks-themes/internet-of-thingshealthcare/
Les inscripcions es realitzen a: https://www.iotsworldcongress.com/the-event/visitpasses/
Hi ha diversos codis promocionals:


Ambassador Full Congress Pass: Internet of Things +Blockchain Congress +AI &
Cognitive Systems
IoT Congress
50% descompte (595 euros)

Codi: 32B0AE13


Ambassador Blockchain Congress Pass
BC Congress
50% descompte (295 euros)

Codi: FDD6174B


Ambassador AI & Cognitive Systems Forum Pass
AI Forum
50% descompte (295 euros)

Codi 1516FE29


Ambassador Free Expo Pass (IoT+Ai+BC)
IoT Expo
Gratuït

FB929F52

Comunicació ACES
19 setembre 2018
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