
 

 

 
 

El Centre FINAVES de l’IESE dirigeix l’organització de la Tech Fair, que se celebrarà el 
dimarts 1 de desembre de 2015, de 17.00h a 20.00h., a l’Aula Magna del Campus Nord de 
l’IESE Business School de Barcelona. Aquest esdeveniment pretén promoure 
col·laboracions entre les empreses de base tecnològica creades per alumnes o professors 
d’universitats catalanes i centres de recerca i hospitals, i la comunitat d’alumnes de l’IESE.  

En aquesta edició es presentaran projectes enfocats a la comercialització de tecnologies 
innovadores i models de negoci trencadors, que busquen col·laboradors en diferents 
àmbits, des de la direcció empresarial i comercialització fins el finançament dels seus 
projectes.  

PROGRAMA 

L’acte s’iniciarà amb la conferència “De la Tecnología al Negocio” a càrrec de D. Luis Martín 
Cabiedes, Lecturer en IESE y Partner en “Cabiedes & Partners SCR”, amb més de 40 
inversions en start-ups de base tecnològica.  
 
Seguidament es realitzaran les presentacions dels projectes. Se seleccionaran fins a un 
total de 6/8 projectes dels presentats a les diferents unitats de valorització/trampolins 
tecnològics de les universitats catalanes que podran realitzar un pitch d’aproximadament 
5 minuts cadascun exposant el seu projecte a l’audiència d’assistents.  
 
I es finalitzarà amb un còctel i networking durant el qual els participants tindran 
l’oportunitat d’aprofundir en els projectes amb els emprenedors.  

CALENDARI 

El calendari previst fins el dia que se celebri la Tech Fair és el següent:  
·       30 d’Octubre de 2015: Data límit de presentació de projectes als seus respectius 
trampolins/unitats de valorització. S’aconsella preparar la documentació en castellà.  
·       6 de Novembre de 2015: Comunicació dels projectes finalistes. 
·       12 de Novembre de 2015: Data límit de presentació, per part dels equips 
emprenedors, dels esborranys de les presentacions i la fitxa one-page. 
·       18 de Novembre de 2015: Sessió de coaching al IESE per preparar els pitch dels equips 
emprenedors seleccionats. 
·      24 de Novembre de 2015: Sessió de coaching de repàs (en cas necessari) al IESE per 
preparar els pitch dels equips emprenedors seleccionats. 
·       25 de Novembre de 2015: Data límit presentació de la fitxa one-page millorada. 
·       26 de Novembre de 2015: Data límit presentació definitiva. 
·       1 de Desembre de 2015, de 17.00h – 20.00h: Presentació a la Tech Fair. 
 
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. 
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