
Marc Mora Aparicio, Repcamp Product Manager,  va néixer a  

Cabrera de Mar (1988). Maresme, Barcelona. Enginyer Infor-

màtic (UPC -TCM). 

Després de 4 anys treballant en una empresa de telemedici-

na sueca d’àmbit internacional,  l’any 2011 s’incorpora a Kriter 

Software. La seva experiència com arquitecte de sistemes i 

cap de projecte en una gran varietat de productes relacionats 

amb la mobilitat i la majoria orientats a la productivitat empre-

sarial el condueixen, al 2014,  a la creació de RepCamp  (www.

repcamp.com), plataforma CLOUD i de mobilitat per forces de 

vendes. 

A partir d’aquest moment es centra totalment en tasques com 

Product Manager de RepCamp compaginant paral•lelament la 

coordinació de l’expansió internacional del mateix. 

MARC MORA APARICIO
REPCAMP PRODUCT MANAGER

https://www.linkedin.com/in/marc-mora-aparicio-1b26121a



Martí Carles i Subirà, Kriter ERP Product Manager, va néixer a 

Mataró (1968). Maresme, Barcelona.

Al capdavant des de fa més de 15 anys de l’equip de desenvo-

lupament de Kriter ERP, el seu treball es centra en la definició i 

disseny de les noves funcionalitats de Kriter ERP en base a las 

necessitats del mercat i l’evolució tecnológica del momento. 

. 

MARTÍ CARLES I SUBIRÀ
KRITER ERP PRODUCT MANAGER

https://es.linkedin.com/in/martí-carles-subirà-05939914

Pep Caballero Garcia, Repcamp Product Manager, va néixer a 

Premià de Dalt (1962). Maresme, Barcelona.

Des de practicament els primers anys de la companyia, Pep 

Caballero, forma part de l’equip de professionals de KRITER 

Software. La seva principal tasca és identificar les tendències 

tecnològiques més destacades i analitzar la incorporació de 

les mateixes a l’ecosistema de productes KRITER.

PEP CABALLERO GARCIA
R&D DIRECTOR

https://es.linkedin.com/in/pep-caballero-60ba933



Manel Royo Roig, Internet Product Manager, va néixer a Am-

posta (1973). Tarragona. Enginyer Superior d’Informàtica (La 

Salle-URL).

Consultor especialitzat en aplicacions de negoci basades en 

el cloud i comerç electrònic. Manel està a càrrec del depar-

tament de projectes d’Internet a Kriter Softwares a banda de 

participar activament en el desenvolupament de RepCamp 

definint l’experiència de l’usuari en totes les plataformes i el 

disseny de l’arquitectura tècnica. 

MANEL ROYO ROIG
INTERNET PRODUCT MANAGER

https://es.linkedin.com/in/manelroyo


