COEINF firma un acuerdo con AQIVEO para fomentar el negocio
de las empresas TIC

COEINF y AQIVEO firman un acuerdo de colaboración para ayudar a la difusión y conocimiento
del tejido empresarial TIC entre los colegiados y empresas de asociaciones afines al COEINF
(Colegio Oficial de Ingeniería en Informática de Cataluña), con el objetivo de facilitar y potenciar
el negocio entre ellas y para que puedan ofrecer sus productos y servicios a sus potenciales
clientes.
La firma del acuerdo se formalizó a la sede del COEINF con la presencia de José Antonio Porcel,
fundador de AQIVEO y de Miquel Boix, vicedecano tesorero del Colegio y de la Associació
Catalana d’Enginyeria en Informàtica.
AQIVEO ofrecerá estudios de mercado periódicos basados en contenidos y uso de su base de
datos, que ayudarán al conocimiento del tejido empresarial TIC. Tendencias y preferencias,
dispersión o concentración geográfica, tecnologías disruptivas, robótica, drónica, domótica,
inteligencia artificial, Industria 4.0, etc. entre algunos de los temas analizados.
Actualmente AQIVEO almacena conocimiento relacionado de más de 5.000 empresas, 1.500
marcas y 2.500 productos, cifra que se va incrementando diariamente. Es una fuente de
información muy apreciada por todo tipo de profesionales, tanto del sector TIC como de otros
sectores que buscan proveedores TIC (mayoristas, distribuidores, Ingenierías, ...), futuros
clientes o socios, ayuda a la comercialización de productos, o bien organizar eventos, entre
otros.
AQIVEO ofrecerá también servicios de asesoramiento gratuito a las empresas que lo soliciten a
través del COEINF, para posicionarse adecuadamente en el buscador de forma provechosa
según los criterios de búsqueda de posibles clientes.
Barcelona, noviembre de 2019

COEINF signa un acord amb AQIVEO per fomentar el negoci de
les empreses TIC

COEINF i AQIVEO signen un acord de col·laboració per ajudar a la difusió i coneixement de les
TIC entre els col·legiats i empreses d’associacions afins al COEINF (Col·legi Oficial d'Enginyeria en
Informàtica de Catalunya), amb l’objectiu de facilitar i potenciar el negoci entre elles i per a que
puguin oferir els seus productes i serveis als seus potencials clients.
La firma de l’acord es va formalitzar a la seu del COEINF amb la presència de José Antonio Porcel,
fundador d’AQIVEO i de Miquel Boix, vicedegà tresorer del Col·legi i de l’Associació Catalana
d’Enginyeria en Informàtica.
AQIVEO oferirà estudis de mercat basats en continguts i ús de la seva base de dades, que
ajudaran al coneixement del teixit empresarial TIC. Tendències i preferències, dispersió o
concentració geogràfica, tecnologies disruptives, robòtica, drònica, domòtica, intel·ligència
artificial, Indústria 4.0, etc. entre alguns dels temes analitzats.
Actualment AQIVEO emmagatzema coneixement relacionat de més de 5.000 empreses, 1.500
marques i 2.500 productes, xifra que es va incrementant diàriament. És una font d'informació
molt apreciada per tot tipus de professionals, tant de el sector TIC com d'altres sectors que
busquen proveïdors TIC (majoristes, distribuïdors, enginyeries, ...), futurs clients o socis, ajuda a
la comercialització de productes, o bé organitzar esdeveniments, entre altres.
AQIVEO oferirà també serveis d'assessorament gratuït a les empreses que ho sol·licitin a través
del COEINF, per posicionar-se adequadament en el cercador de forma profitosa segons els
criteris de recerca de possibles clients.
Barcelona, novembre de 2019

