Nota de premsa:

De:central Days 2019 – Dins de l´economia digital mundial!
Arriba la primera conferència internacional de Mallorca sobre economia digital i tecnologies
innovadores.
Els organitzadors de l´esdeveniment 'De: central Days - Animotion SL' promouen els primers 'De: central Days' a
Palma de Mallorca els dies 24 i 25 de setembre de 2019. La conferència tindrà lloc a l´auditori de Palma de
Mallorca, situat al centre de la ciutat, al passeig marítim. La conferència reunirà empreses, inversors i ments
creatives de totes les branques de l’economia digital. La tecnologia Blockchain, Internet of Things, intel·ligència
artificial, futur de la mobilitat o realitat augmentada i virtual seran els principals temes on hi intervindran una gran
varietat de participants del sector.
S'ha programat un temari divers per als més de 1000 participants previstos en els ‘De:central Days’. Més enllà
d’una multitud de ponents que presentaran els seus respectius projectes i bones pràctiques dins d’una àmplia
indústria, els assistents tindran l’oportunitat de conèixer i connectar-se amb executius, empreses, inversors i
líders d’opinió.
Les empreses expositores també disposaran de diverses opcions per presentar els seus propis projectes i
mostrar-los de manera més destacada com a part del programa de la conferència. Els "De: Central Days" es
centren a ser un esdeveniment de xarxa internacional, que proporciona un valor real afegit als seus participants.
"Els organitzadors de l'esdeveniment porten força anys d'experiència en les temàtiques que es presentaran, i
aporten tot el seu coneixement i el que és més important, la seva xarxa internacional; l'enfocament estarà dirigit
del tipus: De practicants per a professionals", comenta Reinhold Lang, un dels organitzadors, sobre la filosofia de
la conferència. A més dels dies oficials de l´ esdeveniment, els “De: Central Days” donen la benvinguda i
possibilitat als participants interessats, a una prèvia exclusiva la nit del dia 23.
Els assistents a l'esdeveniment tindran l'oportunitat de fer “networking” amb antelació, envoltats d'un ambient
agradable on s´oferirà un càtering tradicional mallorquí, a més d’un emocionant programa d’entreteniment i servei
d’atenció als clients, incloent trasllats al local de l´event i una àmplia assistència addicional. A més, el primer dia
de la conferència es tancarà amb una festa post-espectacle: Night of the De: Days. A la terrassa de l’auditori, els
participants podran gaudir de la vista del port de Palma i intensificar els contactes establerts en un ambient molt
més relaxat.
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