Bases de participació al Concurs “Ven el teu projecte” dins el marc del
BeBUSINESS SANT CUGAT

A continuació es recullen les bases de participació al Concurs “Ven el teu
projecte” que tindrà lloc el dia 25 d’octubre dins del marc del BeBUSINESS
SANT CUGAT que se celebrarà els propers 25, 26 i 27 d’octubre de 2016 a
Sant Cugat del Vallès, les quals hauran de ser acceptades pels participants.
Objecte de les bases:
En el marc del BeBUSINESS SANT CUGAT organitzat per la Cambra de
Comerç de Terrassa, l’Ajuntament de Sant Cugat, la Fundació Sant Cugat
Actiu, Sant Cugat Empresarial i ESADECREAPOLIS, se celebrarà el Concurs
“Ven el teu projecte” seguint l’objectiu de la conferència central d’enguany:
“Has creat la teva empresa, ja saps com aconseguir les vendes?”
Desenvolupament de l’activitat:
La dinàmica de l’activitat consisteix en una breu presentació comercial dels
tres projectes guanyadors del concurs davant el públic empresarial assistent
a la 8a Jornada d’Emprenedoria del 26 d’octubre.
Cadascun d’ells tindran fins a 5 min per vendre el projecte, els productes i
els serveis estratègics del seu negoci. Podeu veure el programa sencer en
aquest enllaç http://www.bebusiness.cat/concurs-ven-el-teu-projecte/
El concurs constarà de tres fases:
1ª.- Inscripcions dels projectes i aportació del material requerit: 1 vídeo
pitch d’una durada màxima d’1 minut, i una memòria amb la presentació de
l’empresa i/o projecte a exposar amb una extensió màxima d’1 DINA4.
2ª.- 25 d’octubre: Presentació davant el Jurat dels 10 projectes finalistes
prèviament seleccionats. Els participants tindran un màxim de fins a 5
minuts de durada per vendre el seu projecte. Posteriorment, es realitzarà
una selecció dels tres projectes guanyadors.
3ª.- 26 d’octubre: Presentació dels 3 projectes guanyadors durant la 8a
Jornada d’Emprenedoria amb l’objecte de difondre el seu projecte i
fomentar la seva activitat relacional, clau per al seu negoci. Els participants
tindran fins a un màxim de 5 minuts per a la seva presentació.
El Jurat que farà la pre-selecció dels projectes finalistes, així com la selecció
dels tres projectes guanyadors, estarà format per persones que representen
les següents entitats:
.....-

Cambra de Terrassa
Sant Cugat Empresarial
ESADECREAPOLIS
Ajuntament de Sant Cugat
Representants del teixit empresarial de Sant Cugat

Premis:
Els tres projectes guanyadors presentaran el seu projecte davant del públic
assistent a la 8a Jornada d’Emprenedoria i, addicionalment, se’ls concedirà
un any d’inscripció gratuïta a l’associació Sant Cugat Empresarial.
El projecte guanyador que quedi en primera posició gaudirà d’una plaça
gratuïta durant 1 any al Smart Community Trade Center de Sant Cugat en
la seva modalitat “smart desk”.
Requisits per a la presentació de projectes:
És condició indispensable la inscripció a l’activitat complimentant el
formulari d’inscripció introduint les dades que se sol·liciten en el mateix. Cal
enviar la documentació requerida a l’adreça de correu electrònic:
concurs@bebusiness.cat
El vídeo pitch s’haurà de lliurar en format MP3 i no haurà d’excedir 1 minut
de durada. S’hi valorarà la creativitat, l’originalitat i la innovació del
projecte empresarial, així com la capacitat comercial i comunicativa del
participant durant la seva intervenció.
La memòria escrita no haurà de sobrepassar 1 full DINA 4 i haurà de
contemplar la següent informació:
-

Nom empresa
Nom del representant i dades de contacte (telèfon i e-mail)
Any de constitució de l’empresa (màxim 3 anys d’antiguitat)
Sector d’activitat
Breu presentació de l’empresa i dels productes/serveis que
ofereix (màx. 200 paraules)
Previsions de futur (màx. 100 paraules)
Fets destacables (màx. 100 paraules)

Calendari i terminis:
FASE 1.Inscripcions i
presentació
dels projectes
interessats: les inscripcions a l’activitat i el lliurament de la
documentació a valorar es realitzaran des del 14 de setembre
fins
el
7
d’octubre
de
2016
en
aquest
enllaç
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ7qJW63DbZxtY
sGxiveu70CPr4k7CHZZi4Zw4zd-vrG0TfQ/viewform?c=0&w=1
FASE 2.Presentació davant el Jurat dels 10 projectes
finalistes prèviament seleccionats. Valoració per part del jurat i
comunicació dels 3 guanyadors.
Data i lloc: 25 d’octubre de 10:00h a 13:00h a E, sala
Creativity Room d’ESADECREAPOLIS.
FASE 3ª.- Presentació dels 3 projectes guanyadors durant la
8a Jornada d’Emprenedoria.
Data i lloc: 26 d’octubre de 12:00 a 12:15h al Teatre-Auditori
en el marc de la 8a Jornada d’Emprenedoria.

Participants:
Podran participar les persones amb empresa creada des de fa menys de
tres anys i que volen donar a conèixer el seu potencial de venda davant el
món empresarial.
NOTA:
Es valorarà especialment la capacitat de vendre el projecte, producte o
empresa i les habilitats comercials de les persones que la representen.
Acceptació de les normes i reserva de drets de l’organització:
Un cop feta la inscripció dels participants al Concurs “Ven el teu projecte”,
aquesta suposa l’acceptació integra dels termes i condicions i la submissió a
les decisions de l’Organització.
L’Organització es reserva el dret de poder excloure aquells projectes que
cregui convenients, per tal de garantir el bon desenvolupament de
l’activitat, així com aquells que no compleixin amb les presents normes de
participació.
En cas d’error, malentès o conflicte en relació al bon desenvolupament de
l’acte, l’organització es reserva els drets per tal d’imposar concili o solucions
segons el seu criteri.
Alhora, l’Organització es reserva els drets de modificar les característiques
de l’activitat i les normes de funcionament, si aquestes es veuen afectades
per situacions alienes a ella, informant-les adequadament.
Propietat intel·lectual i industrial dels continguts:
Els drets d'autor pertanyen als creadors dels projectes empresarials així
com els seus continguts. No es podran utilitzar ni distribuir els treballs
sense el consentiment explícit de l'autor del mateix.
No obstant això, aquest consentiment s'entén com cedit per a la publicació
d'informació dels referits projectes a l’Organització.
Tots els Participants, es comprometen al fet que els projectes que es
presentin siguin originals i acompleixin els requisits sol·licitats.
L’Organitzador es reserva el dret de donar de baixa als Participants que
amb la seva participació al Programa afectin o infringeixin indegudament
drets d'autor de tercers o un altre tipus de propietat intel·lectual.
Els Participants, per tant, mantindran indemne en tot moment a la Cambra,
l’Ajuntament de Sant Cugat i Sant Cugat Empresarial davant reclamacions
de tercers derivades de l'incompliment de les obligacions establertes a les
presents Bases.
__________________________________________________________

