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Les Cambres de Comerç, amb el suport del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya
i de la Fundació INCYDE, posen en marxa el Programa d’Emprenedoria Corporativa, amb l’objectiu
d’afavorir la connexió entre les empreses industrials i els emprenedors (startups i petites empreses
de base tecnològica), per trobar sinergies que els permetin desenvolupar projectes col·laboratius de
creixement.

Sergio Jimenez

sjimenez@cambrabcn.org

Telf. 902 448 448

Cambra de Girona

Cristina Guerrero

cambra@cambragirona.org

Telf. 972 41 85 00

Cambra de Lleida

Esther Garcia

egarcia@cambralleida.org

Telf. 973 23 61 61

Cambra de Manresa

Josep M. Monge

jmonge@cambramanresa.org

Telf. 938 72 42 22

Cambra de Palamós

Guillem Fernández

guillem@cambrapalamos.org

Telf. 972 31 40 77

Cambra de Reus

Rosa Úbeda

formació@cambrareus.org

Telf. 977 33 80 80

Cambra de Sabadell

Joan Valls

jvalls@cambrasabadell.org

Telf. 937 45 12 55

Cambra de Sant Feliu

Elena Rondós

elenarondos@cambrescat.es

Telf. 972 32 08 84

Cambra de Tarragona

Jordi Cáceres

jcaceres@cambratgn.org

Telf. 977 21 96 76

Cambra de Tàrrega

Antonia Reig

areig@cambratarrega.com

Telf. 973 31 43 27

Cambra de Terrassa

Noèlia Hurtado

nhurtado@cambraterrassa.es

Telf. 937 33 98 33

Cambra de Tortosa

M. Carme Canalda

ccanalda@cambratortosa.com

Telf. 977 44 15 37

Cambra de Valls

Joan M. Mariné

administracio@cambravalls.com

Telf. 977 60 09 09

STARTUPS

Cambra de Barcelona

ESES INDUSTRIAL
EMPR
S

Informació

www.cambrescat.org

I

N VE
R
SO
RS

Emprenedoria Corporativa
Innovació i creixement per a empreses industrials i startups
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Les empreses mitjanes i grans necessiten innovar per no perdre competitivitat
Les petites i de nova creació necessiten arribar al mercat en les millors condicions
i com més aviat millor
Una manera de que puguin assolir els seus objectius és a través de dinàmiques
d’innovació oberta i amb projectes de creixement i col·laboració.

Objectius del programa
Promoure la relació entre empreses industrials i startups
Fomentar la inversió en startups
Fomentar la cultura de creació d’startups per part d’empreses

El mercat d’altres empreses

Base tecnològica interna

Licensing
Spin off
Cessió

Actuacions

El nostre
mercat nou

El nostre
mercat
actual

Base tecnològica externa

Internalització base tecnològica

Informació
Accions difusió
Promoció comercial

Foros inversió

Diagnosis empreses

Promoció comercial
STARTUPS

Missions locals
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Missions locals
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L’emprenedoria
corporativa
compren aquelles
actuacions que
intenten fomentar
la innovació oberta,
la relació d’startups
tecnològiques
amb empreses

Diagnosis startups

A qui va dirigit

ACCIÓ

Formació BA
Finançament
ACCIÓ

Finançament

Empreses industrials

ACCIÓ

amb voluntat de col·laborar o d’invertir en projectes que donin resposta als seus reptes
d’innovació i creixement

Informació

Punt

d’Informació d’Emprenedoria Corporativa

Emprenedors, startups i petites empreses
amb projectes innovadors que vulguin fer créixer la seva empresa a través de la col·laboració amb un soci corporatiu

Presentacions, Jornades i altres activitats de difusió

que busquin projectes innovadors i de base tecnològica per invertir

Foros d’inversió

Diagnosis empreses

Promoció comercial

Missions locals

Presentació comercial startups a empreses industrials
per visitar empreses

Inversors

Accions difusió

Agendes a startups

Foros d’inversió empreses-startups

Diagnosis a empreses i startups sobre emprenedoria
corporativa

