El Centre d’Emprenedoria i Innovació (EIC) i FINAVES organitzen una nova edició del Tech
Fair, que se celebrarà el dimecres 9 de juliol de 2014, de 17.00h a 20.00h., al campus de
Barcelona de l’IESE Business School. Aquest esdeveniment pretén promoure
col·laboracions entre les empreses de base tecnològica participants i la comunitat
d’alumnes de l’IESE. Aquestes col·laboracions poden ser de tipus empresarial o financera.
PROGRAMA
Se seleccionaran fins a 10 projectes dels presentats a les unitats de
valorització/trampolins tecnològics de les universitats catalanes que podran realitzar un
pitch de 5 minuts cadascun exposant el seu projecte a l’audiència d’assistents. Cada unitat
de valorització podrà presentar diversos projectes. Després es procedirà a la selecció final
podent presentar alguns centres més d’un projecte.
Abans de la presentació dels projectes hi ha prevista una ponència d’aproximadament una
hora sobre “Los errores más comunes de los emprendedores” per part de Carlos Blanco de
Akamon i Conector. Es confirmarà la seva participació en els pròxims dies.
Seguidament es realitzaran les presentacions dels projectes i es finalitzarà amb un còctel
de networking durant el qual els emprenedors tindran l’oportunitat de comentar el seu
projecte amb els assistents interessats. Cada equip emprenedor tindrà assignada una taula
pel networking durant el còctel.
CALENDARI
El calendari previst fins el dia que se celebri el Tech Fair és el següent:
·
23 de Juny de 2014: Data límit de presentació de projectes als seus respectius
trampolins/unitats de valorització
·
25 de Juny de 2014: Comunicació als projectes finalistes participants
·
1 de Juliol de 2014: Enviament, per part dels equips emprenedors, dels esborranys de
les presentacions
·
3 de Juliol de 2014, de 9h - 12h: Sessió de coaching al IESE per preparar els pitch dels
equips emprenedors seleccionats
·
8 de Juliol de 2014: Enviament de les presentacions finals per part dels equips
participants
·
9 de Juliol de 2014, de 17h - 19h: Presentació al Techfair.
En el cas que estiguis interessat/da en participar posa’t en contacte amb la
Unitat de Valorització de la UdL (Trampolí Tecnològic):
C/ Jaume II, 67 Bis, 3ª planta
25001 Lleida
www.trampoli.udl.cat
trampoli@oficinardi.udl.cat

