APRESENTAÇÃO CENTRO DEMOSTRADOR NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO BACK OFFICE DA
VENDA DE MODA
30 de outubro de 2015- Sede COINTEGA CLUSTER GALLEGO TEXTIL MODA - VIGO

PROJETO

OBJETIVO

A revolução introduzida pelas tecnologias da
informação e a comunicação (TIC) nas diferentes
fases da corrente de valor do negócio da moda são
inquestionáveis.

O objetivo do Centro Demostrador será oferecer às
empresas situadas na Euroregião compreendida
entre Galiza e o Norte de Portugal, na indústria da
moda, as soluções tecnológicas mais avançadas e
que melhor se adaptam às características destas
empresas, com especial atenção às PME´s, para
que, de uma maneira mais eficiente, possam
incorporar sistemas de venda e gestão que
atualmente só estão ao alcance das grandes
companhias. Fomentando e favorecendo, ao mesmo
tempo, oportunidades de negócios e de interação
entre empresas de ambos lados da fronteira,
mediante a melhoria de processos entre os
diferentes componentes da corrente de valor
setorial.

O Centro Demostrador pretende ser uma réplica do
que pode ser implementado. Para o efeito,
reproduzir-se-ão os diferentes meios do
ecossistema do negócio da moda, como são o de
fabricação, desenho, distribuição, pontos de venda,
etc., bem como o próprio lar do consumidor.
O Centro Demostrador reproduzirá, num formato
“pop up”, todo o ecossistema do negócio da moda e,
desta forma, poder testar sobre o mesmo as
soluções tecnológicas dos fornecedores, que
previamente tenham sido selecionados, realizandose no dito ecossistema, reproduzido em formato
reduzido, as diferentes simulações e
apresentações.
Além disso, através deste evento, estabelecer-se-á
uma rede de colaboração transfronteiriça, tanto
para as empresas como para as organizações e
organismos com presença nos dois países e com
potencial para operar e colaborar no âmbito do
desenvolvimento do setor (associações, centros
tecnológicos, centros de formação).

O ecossistema que se reproduziria é o existente no
na Euroregião, valorizando as vantagens
competitivas existentes, graças ao modelo de
cluster que se desenvolveu já nesta zona
geográfica.
Pretende-se demonstrar o funcionamento da parte
visível ao consumidor, ou seja, o que se pode ver no
ecrã do seu computador, smartphone, ou nas
prateleiras da própria loja; bem como o processo
que se desencadeia a partir da cada ação do
consumidor. Por exemplo, revisão de existências de
stock disponível, gestão do envio desde o armazém,
ordens de produção, etc.

APRESENTAÇÃO CENTRO DEMOSTRADOR NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO BACK OFFICE DA
VENDA DE MODA
30 de outubro de 2015- Sede COINTEGA CLUSTER GALLEGO TEXTIL MODA - VIGO

PROGRAMA
12:00 h INAUGURAÇÃO: Receção institucional
María Geraldes, Directora da Agrupación Europea de Cooperación Territorial GNP-AECT
Jose Antonio Conde Mojón, Presidente de Cointega Cluster Gallego Textil Moda
Paulo Vaz, Diretor Geral da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
Emídio Gomes, Presidente da CCDR-N e da Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal
Alfonso Rueda, Vicepresidente da Xunta de Galicia
12:30 h APRESENTAÇÃO PROJETO CENTRO DEMOSTRADOR - REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DE SEQUÊNCIAS
DOS DIFERENTES PROCESSOS DE ABASTECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E VENDA, MOSTRANDO AS
VANTAGENS OBTIDAS GRAÇAS ÀS MELHORIAS TECNOLOGICAS QUE SE PROPÕEM
Fernando Vázquez Núñez– CEO de Imatia
Jose Bahamonde Fernández – Vicepresidente de Cointega Cluster Gallego Textil Moda
13:00 h ENCERRAMENTO.
Sessão gratuita, mas com inscrição prévia para obtenção de acreditação através do seguinte link
Lugar de celebración:

PTL de Valladares, Calle C, Edificio Dotacional
36315 VIGO
TELÉFONO +34 986439396

Podem solicitar mais informação na Agrupación Europea de Cooperación Territorial – Galicia-Norte de
Portugal
Teléfono: + 34 986 135 126 | gnpaect@gnpaect.eu
http://www.gnpaect.eu/es
ORGANIZA

FINANCIADO POR

COLABORA

