CONNECTA LA TEVA
STARTUP AL MERCAT

LLANÇA LA
TEVA STARTUP
AL MERCAT

TROBA
FINANÇAMENT
PER CRÉIXER

INTERNACIONALITZA
LA TEVA
STARTUP

Vols validar la teva idea de
negoci?

Vols orientació per finançar
la teva startup?

Necessites reafirmar la teva
estratègia empresarial?

Necessites acompanyament
en la cerca de finançament
a mida?

Vols conèixer els mercats
més adients per a la teva
startup?

Vols accelerar les teves
primeres vendes?

Busques inversors i
alternatives al finançament
bancari?

Necessites preparar la teva
startup per vendre al món?

ACCIÓ CONNECTA LA TEVA STARTUP AL MERCAT
Startup Catalonia: el teu soci de creixement

Be Connected.
Join the Hub
Barcelona & Catalonia Startup Hub
startups.catalonia.com

Més de 1.300 startups
identificades al Barcelona &
Catalonia Startup Hub

SERVEIS PER
LLANÇAR LA TEVA
STARTUP AL MERCAT
• Orientació per consolidar
l’equip i accelerar les teves
primeres vendes.
• Assessorament per validar la
teva idea de negoci (conveni
amb l’escola de negocis EADA).
• Suport per desenvolupar
l’equip, el model de negoci i
el finançament (conveni amb
l’escola de negocis ESADE).
• Acompanyament per generar
un pla estratègic (conveni amb
l’escola de negocis IESE).
• Assessorament i impuls en la
creació de startups de base
tecnològica: Startup Capital.

Els participants en les
darreres nou edicions
del Fòrum d’inversió han
aixecat més de 260 M€

SERVEIS PER TROBAR
FINANÇAMENT PER
CRÉIXER
• Servei d’Assessorament
Financer.
• Accés a més de
100 proveïdors de
finançament no
bancari i al Catàleg de
Finançament Alternatiu.
• Organització d’un Fòrum
d’inversió anual.
• Organització d’Esmorzars
de finançament per
compartir experiències
d’emprenedors i
d’inversors.

Participació a 12 fires o
conferències tecnològiques
de reconegut prestigi
internacional

SERVEIS PER
INTERNACIONALITZAR
LA TEVA STARTUP
• Acompanyament per
vendre als mercats de
la Unió Europea i del
continent americà.
• Assessorament amb
els experts de les 40
Oficines Exteriors de
Comerç i Inversions
presents en més de
100 mercats.

