Organitza

Jornada emprenedoria

Divendres 24 d’octubre
“NOUS MODELS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL”
Tinc un projecte viable. Com aconsegueixo el finançament necessari ?
9:30h Benvinguda a càrrec de Lluís Puig, alcalde de l’Ajuntament de Palamós i Pol
Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós
9:45 a 11h Models de finançament
CaixaBank. Criteris per a concedir finançament
A càrrec de Blai Morera, director del Centre d’Empreses Girona Sud CaixaBank
La financiació col·lectiva i el seu paper en el món de l’empresa
A càrrec de David Maldonado, expert en economia financera empresarial
Eines i instruments de suport a l’emprenedoria de l’Agència ACCIÓ
A càrrec de Ferran Rodero, delegat d’ACCIÓ a Girona del Departament d’Empresa i
Coneixement
Torn obert de preguntes
11h Pausa cafè
11:30h Experiències d’èxit
BAGI Business Àngels Girona de les comarques gironines
Tens un producte, projecte o estratègia innovadora amb alt potencial de creixement
que requereix finançament? A càrrec de Josep Prat, expert i assessor d’Àngels Inversors
The Crowd Angel
Plataforma d’inversió on-line per a emprenedors/es
A càrrec de Ramón Álvarez, director d'Inversions a The Crowd Angel

Torn obert de preguntes

Cofinançament

Col·labora

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de
suport al desenvolupament local

Organitza

12:30h Presentació de projectes locals
Empreses creades a través del servei d’emprenedoria de l’Ajuntament Palamós i la
Cambra de Comerç de Palamós
Torn obert de preguntes

Inscripció a la jornada
Per a formalitzar l’assistència a la jornada registra’t aquí : INSCRIPCIÓ A JORNADA

14:00h

Dinar i espai de networking

( OPCIONAL )

Per a confirmar assistència al dinar cal efectuar el pagament del menú de 12’45€
Al número de compte: ES25 2100 0587 4702 0007 5303, indicant el teu nom i cognom
Concepte: DINAR NETWORKING HOTELTRIAS_18.10.19
Per a més informació
Servei de Promoció Econòmica
Ajuntament de Palamós. Casa Montaner. Parc dels Països Catalans,3 - 17 230 Palamós (Girona)
Telèfon: 972 600 380 | Extensió: 224 | c/e: ocupacio@palamos.cat | www.palamosocupacio.cat
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