
   

SIMODEC 2018 destaca "l'ésser humà al cor de la indústria"  
i llança el premi de la innovació. 

 
Les inscripcions ja estan obertes al web 

 
 
El lloc web de SIMODEC està obert per a sol·licitar el seu pas d'accés o consultar la llista 

d'expositors que s'acaba de posar en línia. Amb més de 300 expositors i 18.000 professionals 

francesos i internacionals esperats, l'edició SIMODEC de 2018 promet ser una gran anyada amb 

el tema "L'ésser humà al cor de la indústria" com a fil conductor. 

 

El Saló Internacional de la Màquina-Eina de Decolletatge reuneix els actors nacionals i 

internacionals més rellevants del món del decolletatge, el mecanitzat i la producció de peces per 

a la indústria automotriu, aeronàutica, de connectors, mèdica, ferroviària i rellotgera i qualsevol 

altre activitat relacionada amb l'eliminació d'encenalls. 

 

Creat el 1954, reflecteix el dinamisme i les competències tècniques de la regió d'Alvèrnia-Roine-

Alps, la primera regió d'enginyeria mecànica de França i, en particular, de la Vall de l'Arve, la 

"TechnicVallée" entre Chamonix i Ginebra, que compta amb no menys de 800 empreses de 

subcontractació mecànica i de decolletatge. 

Organitzat cada dos anys, la propera edició tindrà lloc del 6 al 9 de març de 2018 a La 

Roche sur Foron, al Parc d'exposicions de l'Haute-Savoie (França). 

 

SIMODEC és un espai de negocis i intercanvis amb els majors actors francesos i internacionals, i 

ofereix als seus visitants l'oportunitat de conèixer les evolucions concretes del moment i explorar 

el futur de la indústria, centrant-se en les realitats empresarials i oferint als expositors i visitants 

trobades de negocis reals per ajudar les empreses industrials a avançar. 

 

El tema principal d'aquesta edició 2018 de SIMODEC serà "l'ésser humà al cor de la 

indústria". El saló presentarà un programa complet que es desenvoluparà al llarg de 4 jornades 

temàtiques: 

 

 El dimarts 6 de març, jornada inaugural de SIMODEC, el lloc de l'ésser humà a la 

indústria, amb una conferència plenària i una taula rodona. 

 



   

 La jornada del dimecres 7 de març estarà dedicada a les Innovacions i Tendències 

amb, entre altres, una conferència sobre Cobòtica. 

 

 El dijous 8 de març 2018: Dia Internacional i Dia de la Dona a la Indústria. Aquest dia 

rebrem a les delegacions estrangeres i tindrem l'oportunitat d'intercanviar sobre les 

diferents competències. També hi haurà una conferència sobre internacionalització. 

Les dones seran protagonistes per ser el Dia Mundial dels Drets de la Dona a través 

d'una conferència "Smart Women Industry". 

 

 El programa del divendres 9 de març girarà entorn a l'ocupació i la formació en un 

sector molt innovador i en constant recerca de professionals formats i motivats. En aquest 

context l'espai Ocupació-Formació del Saló oferirà trobades formatives així com un Job-

Dating per afavorir la trobada entre candidats potencials i empreses. 

 
El programa complet estarà disponible en breu. 

 

Durant el saló, també es lliuraran els 4ts Trofeus de la Innovació. Elegits per un jurat compost 

per professionals del sector, premiaran les millors innovacions dels expositors de SIMODEC en 

cinc categories: màquines-eina, equips perifèrics i automatització, productes de tall, mesurament 

i control, i serveis a la indústria i programari. 

I, per primera vegada, també s'atorgarà un premi del visitant. 

 

SIMODEC compta amb el suport dels principals actors industrials i innovadors regionals o 

nacionals com el SNDEC (Associació Nacional del Decoletatge), CETIM-CTDEC (Centre Tècnic 

de les Indústries Mecàniques i del Decoletatge), Centre tecnològic Mont Blanc Industrie, la 

Cambra de Comerç i Indústria d'Alta-Savoia així com de SYMOP (Associació de maquinària i 

tecnologies de producció), FIM (Federació de les Indústries Mecàniques), Thésame (Xarxa 

tecnològica per a empreses especialitzades en mecatrònica, producció i gestió de la innovació), 

etc. 

 
 

 

 

 

 



   

La col·laboració de tots aquests socis ens permet celebrar en el marc de SIMODEC, 

conferències, intercanvis i trobades de negocis que abasten temes industrials concrets i 

permeten conèixer el present i explorar el futur. 

 

I atès que aquests camps són altament tècnics i utilitzen tecnologies d'avantguarda, cal que un 

esdeveniment l'objectiu sigui apropar les persones i les empreses, serveixi de vincle amb la 

formació i l'adaptació dels joves a aquestes professions. Per això, paral·lelament a SIMODEC, el 

Saló dels Mitjans Industrials i de l'Empresa, el SMILE, està disposat a acollir a més de 2.000 

estudiants de la Vall de l'Arve i de l'Alta Savoia per descobrir els oficis i el funcionament d'una 

empresa industrial . 

 

www.salon-simodec.com 

 

XIFRES CLAU 2016: 

 22.000m2 d’exposició 
 321 expositors francesos i 

internacionals 
 Més de 500 marques representades 
 Prop  de 18.000 professionals francesos 

i internacionals* 
 

 

* xifres 2016 d’índex de visitants verificat per OJD  

 

ELS SECTORS D’ACTIVITAT DEL SALÓ: 

 Equips de Producció 
 Perifèrics Maquinària 
 Eines de tall 
 Metrologia i control 
 Assemblatge i robotització 
 Mediambiental i seguretat 
 Subministres industrials 
 Manteniment i subcontractació 
 Serveis 
 Fabricació additiva 

 

 

Per a més informació a Espanya 

 

 

Servicom Consulting & Marketing 
José Abascal, 44 – 28003 Madrid 
Tel.: 91 451 80 95 
servicom@servicomconsulting.com  
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