Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Associació Àmbit B30, que presideix l’alcalde de
Mollet, participa al Saló Internacional de la Logística
L’Associació Àmbit B30, constituiïda recentment i que està presidida per
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, participa al Saló Internacional de la
Logística i de la Manutenció (SIL), que se celebra del 18 al 20 de juny al
recinte firal de Montjuïc. L’objectiu és promocionar aquest àmbit
internacionalment.
Quan tot just fa un mes que l’Àmbit B30 s’ha constituït com a associació, la
participació al SIL representa una magnífica oportunitat i una excel·lent
plataforma per donar a conèixer les innovacions, els productes i els serveis
que, dins els sectors que estan representats al SIL, ofereixen des de les
diferents organitzacions que integren l’Àmbit B30. Per aquest motiu, la
Diputació de Barcelona ha convidat l’Associació ha participar en el seu espai
dins el SIL.
En aquest sentit, vuit seran els projectes logístics emmarcats en algun dels
sectors representats al SIL que estaran presents a l’estand de l’Associació
Àmbit B30. Entre aquests, l’empresa Kops de Mollet, que forma part de
l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès, hi participa explicant la seva activitat
(facilitar la implantació de sistemes d’etiquetes personalitzades per al sector de
la logística).

Presentació de l’estand
A més de l’Associació Àmbit B30, a l’estand de la Diputació de Barcelona,
participen altres entitats i organismes que mostren diferents projectes i
actuacions en l’àmbit de la logística i dels polígons d’activitat econòmica. En
aquest sentit, demà, dimecres 19 de juny, a les 11 del matí el president de la
Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, visitarà l’estand acompanyat pel
president de l’Associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet, Josep Monràs, per tal
de conèixer els diferents projectes i propostes que hi participen.

15a edició del SIL
El SIL s’ha consolidat com el saló líder del sud d’Europa i pont per als negocis i
contactes amb Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i el Mediterrani, i hi seran
representats tots els sectors de la logística. El Saló, que enguany arriba a la
15a edició, es presenta amb més de 500 empreses participants, de les quals el
45% són de caràcter internacional.

Presentació de l’estand de l’Àmbit B30 al SIL

Dimecres 19 de juny
11 hores
Estand de l’Associació Àmbit B30 al SIL (Recinte firal de Montjuïc)

Mollet del Vallès, 18 de juny de 2013
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

