Castelldefels, el 27 de Febrer de 2020.

Distingit/da Senyor/a,
Ens complau convidar la seva empresa a la 7ª edició del Fòrum Bioenginy, englobat dins
de la Fira de Talent organitzada per l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB)
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La jornada tindrà lloc el proper 29
d'abril de 2020 a Castelldefels.
Des de 1912, l’ESAB forma enginyers i compta amb més de 100 estudiants graduats per
any, contribuint a l’aportació de coneixement i talent en els àmbits de l'agronomia,
l'alimentació, la biotecnologia, el medi ambient i el paisatge. El caràcter de l’escola
ofereix la possibilitat d’una educació gairebé personalitzada per cadascú de nosaltres,
mentre adquirim les aptituds necessàries per entrar al món laboral.
La idea d'aquesta jornada és establir l'inici d'una relació mútuament beneficiosa entre
la seva empresa i nosaltres com a futurs professionals. Creiem que l’experiència de la
seva empresa al sector, pot aportar un primer contacte amb l’entorn professional en
el que ens incorporarem. D’altra banda, el Fòrum és l’oportunitat d’establir vincles
beneficiosos a nivell empresarial, professional, per a la captació de talent i de cara a
futures pràctiques professionals.
La participació al Fòrum BioEnginy, totalment gratuïta, inclou esmorzar, dinar i
pàrquing prèviament autoritzat. D’altra banda, els hi agrairíem que consideressin la
possibilitat de patrocinar el Fòrum amb aportacions econòmiques voluntàries i/o amb
mostres dels seus productes que seran sortejades entre els participants. L’any passat,
el Fòrum va ésser patrocinat per Syngenta, CREDA, ESTEL, Grup Vall Companys i UMA,
entre d’altres.
A l'espera de la seva resposta, i amb el desig de comptar amb vostès, els hi agrairíem
que confirmessin la seva participació omplint el formulari adjunt a aquest correu abans
del 20 de Març de 2020.
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