9.–13. marts, 2020 / Mančestra
Digitālās nākotnes līderi, radītāji
un spēles noteikumu mainītāji
vienuviet

REGIONAL PARTNER

Mančestra kā viens no Eiropas lielākajiem digitālajiem, tehnoloģiju un radošajiem centriem ir mājas aktīvai uzņēmumu
ekosistēmai. Te atrodami gan jaunuzņēmumi un MVU, gan globāli zīmoli un pašmāju vienradži, kas ikdienā strādā roku
rokā ar pilsētas industriju klasteriem un inkubatoriem birojos vai koprades telpās, sadarbojoties un radot tehnoloģiju
inovācijas.
Mančestra ar vērā ņemamu, ērtu savienojumu ar pasauli, līdz pat 40% zemākām darbības izmaksām, salīdzinājumā ar
Londonu, un iespējām uzņēmumiem piesaistīt darbiniekus no pilsētas reģiona 7.2 miljonu darbspējīgo kopuma,
digitālajiem biznesiem ir gudra izvēle, vēloties attīstīties Apvienotajā Karalistē.
Pievienojieties MIDAS un ENRIGA, apmeklējot Digital City Festival šajā martā, un ne tikai uzziniet vairāk par šīm
iespējām, bet uzsāciet savu izaugsmi šajā reģionā. Jūs saņemsiet...
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Ieeja Digital City Expo – divu dienu ekomercijas, digitālais un tehnoloģiju notikums
Iespēja pičot risinājumus Mančestras uzņēmumiem
Iespēja prezentēt produktu NatWest bankai
Informācija par attīstības iespējām Mančestrā
Uzaicinājumu apmeklēt ekskluzīvu kontaktu veidošanas pasākumu ar Mančestras biznesa līderiem
Iespēja apmeklēt fokusētus nišas pasākumus
Runas no ekspertiem no Google, IBM, BBC, Social Chain un Unilever
Individuāla J&A sesija ar reģiona vadošo tehnoloģiju uzņēmumu juridisko konsultāciju biroju
Mini seminārs un individuālas sarunas ar izaugsmes, investīciju piesaistes un mārketinga konsultāciju biroju

PROGRAMMA (provizoriska)
1.DIENA
Pirmdiena, 9.marts

2.DIENA
Otrdiena, 10.marts

3.DIENA
Trešdiena, 11.marts

4.DIENA
Ceturtdiena, 12.marts

5.DIENA
Piektdiena, 13.marts

• Iespēja apmeklēt Digital City Festival iesildošos pasākumus
• Delegācijas dalībnieku vēlās vakariņas kopā ar Mančestras reģiona izaugsmes ekspertiem
• Mančestras info diena – lielākais tehnoloģiju centrs AK ārpus Londonas
• Programma ietver: Prezentācija: Mančestra kā biznesa atrašanās vieta, digitālo un
tehnoloģiju centru apmeklējums, ekskluzīvas paneļsesijas, kontaktu vediošana ar vietējo
tehnoloģiju uzņēmumu komūnu
MANČESTRAS DIGITĀLAIS SAMITS
• J&A ar juridisko konsultāciju biroju
• Digital City Expo apmeklējums un saistītie pasākumi
• Augsta līmeņa paneļsesijas
• Digital City Expo un saistītie pasākumi
• Iespēja prezentēt lieliem Mančestras uzņēmumiem: kā
AO.com – ekomercijas vienradzis ar inovāciju centru Mančestrā
City Football Group – pasaulē vērtīgākais futbola klubs, veicis start-up konkursu, kurā
piedalījās pārstāvji no 37 dažādām valstīm
NBrown – modes ekomercija ar 3200 darbiniekiem, atvērta inovāciju sadarbībai ar
jaunuzņēmumiem
• Izaugsmes mini seminārs un individuālas konsultācijas
• Iespēja prezentēt sevi NatWest bankas inovāciju vadītājam
• Dalība reģionālo tehnoloģiju uzņēmumu b2b brokastīs un iespēja iepazīties ar
vadošiem datu zinātniekiem
• Pusdienas ar zinātņu un attīstības centra speciālistiem un vadību

Informācija par festivālu: www.digitalcityfestival.com
Vairāk informācijas par Mančestru: www.investinmanchester.com

INTERESĒ?
Sazinieties ar savu nozares organizāciju 1 nedēļas laikā no šī piedāvājuma
saņemšanas.

