CleanEquity® Monaco 2016 – Lorde Drayson da Drayson Technologies irá discursar na
CleanEquity Monaco 2016
A CleanEquity Monaco, que acontece nos dias 3 e 4 de março, é o fórum global preeminente
onde 30 das melhores empresas do mercado mundial, com eficiência de recursos e medidas
de tecnologia ecológica, se reúnem para conhecer investidores financeiros especializados,
empreendedores corporativos, parceiros e adquirentes, decisores políticos, usuários finais e
a mídia.
A Innovator Capital tem o prazer de anunciar que Lorde Paul Drayson da Drayson
Technologies fará o discurso de abertura na manhã de sexta-feira.
A Drayson Technologies foca no fornecimento de soluções de "primeiro mundo" para a
saúde e o meio ambiente. Liderada pelo ex-ministro da Ciência do Reino Unido, e detentor
do recorde mundial elétrico de velocidade em terra, Lorde Drayson, a empresa tem sido
uma pioneira em tecnologias ambientalmente sustentáveis desde 2007, trabalhando em
domínios como o automobilismo sustentável, trens de transmissão elétrica de alto
desempenho e carregamento sem fio.
O Freevolt é a mais recente inovação tecnológica da empresa. Ele recicla energia de
radiofrequência em transmissões de rede sem fio existentes, tais como redes de Wi-Fi e de
celulares, para alimentar dispositivos conectados e para alcançar todo o potencial da
internet das coisas, libertando-os das restrições de baterias e fios de fontes de alimentação.
O CleanSpace Tag é o primeiro aplicativo de Freevolt da Drayson Technology, e seu primeiro
produto de consumo. É o primeiro sensor inteligente de detecção de poluição do ar pessoal
do mundo, alimentado inteiramente a partir de energia de RF reciclada. Quando as pessoas
usam os sensores da CleanSpace Tag para visualizar o ar que respiram através de dados
sincronizados com o seu smartphone, elas criam uma rede global de informações
colaborativas de grande valor para governos, empresas e outras organizações que procuram
entender e reduzir a poluição atmosférica global. Lançado no Reino Unido no ano passado, o
CleanSpace será implementado em mercados internacionais em 2016.
Lorde (Paul) Dresden, fundador e Diretor Executivo da Drayson Technologies afirmou:
"Estamos muito satisfeitos por estar na conferência CleanEquity novamente este ano, pois
procuramos novos parceiros internacionais e investidores que compartilham a nossa visão
para a criação de tecnologias como o Freevolt e o CleanSpace que têm o meio ambiente
como prioridade".

Empresas expositoras
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AlgaEnergy
BASiC 3C
BMS International
Clean Diesel Technologies
ClearCove Systems
Corrosion Radar
CropX
DeepGreen Resources
Desolenator
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Drayson Technologies
Enlighted
Flash Bainite
Global Bioenergies
Instant Systems
It’s Fresh
Lightbridge
Locamation
Nano Membrane Toilet
PrecisionHawk
Prevtec Microbia
QxQ
Smart Wires
Straightline Aviation
Swedish Biomimetics 3000
Swedish New Energy Technologies
Vantage Power
Viroment
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