PONT-UP
STORE
2019

ESPAZ DE
EMPRENDEMENT

EMPRESAS PARTICIPANTES
stands / actividades dEMOSTRATIVAS / puntazo exprés

STANDS
A FACTORÍA ATELIER
Aida Alonso
BEFLAMBOYANT BRAND SL

ESPAZ DE
EMPRENDEMENT
Obradoiro adicado á recuperación de mobles e á creación artesanal de
decoración e complementos a partir de materiais recuperados e sustentables
Papel • Ilustración • Proxectos artísticos

www.afactoriaatelier.com

www.aidalonso.es

Zapatillas veganas, sostibles e unisex

www.beflamboyant.com

Editora adicada á publicación de obras dos eidos da economía social, a
ecoloxía, o consumo sustentable e a educación e crianza alternativa

www.catroventos.gal

CETÁCEA Estudio

Estudo de deseño creativo sostible cun proxecto vital: Salvar ao mundo!

www.instagram.com/cetaceaestudio

D-RAÍZ

Marca de complementos de moda sostible manufacturados en Galicia

www.d-raiz.com

EStudio Avelaíña

Estudo de deseño gráfico sostible

www.estudioavelaina.es

Decoración coidada, detallista, papelería personalizada, detalles para vodas e
eventos, con dedicación, esforzo e cariño

www.instagram.com/eventsbycrisf

Proxetos de ilustración, pintura mural creativa e deseño gráfico para empresas
e particulares

www.iriaprol.com

Alimentos e bebidas con cualidades probioticas. Os primeros en elaborar
Kombucha en Galicia

www.merakiferments.com

Tocados e detalles persoalizados traballando sempre con elementos naturais

www.merypuch.es

Bolsos e accesorios feitos a man para a muller de hoxe, con materiais de gran
calidade, pensados para unha vida funcional

www.mundaya.com

Snacks deshidratados a partires de purés de frutas 100% naturais, sen
colorantes, conservantes nin azucres engadidos. O seu nome Fruitah!

www.fruitah.es

Catro Ventos Editora
Soc. Coop. Gal.

Events by Cris Fernández
IRIA PROL STUDIO
MERAKI FERMENTS
Mery Puch

Tocados y Complementos

Mundaya
NATURAL SNACK LAB LU
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Kombucha en Galicia

Mery Puch

Tocados e detalles persoalizados traballando sempre con elementos naturais

www.merypuch.es

Mundaya
STANDS

Bolsos e accesorios feitos a man para a muller de hoxe, con materiais de gran
calidade, pensados para a unha vida funcional

www.mundaya.com

Snacks deshidratados a partires de purés de froitas 100% naturais, sen
colorantes, conservantes nin azucres engadidos. O seu nome Fruitah!

www.fruitah.es

Paisaxismo, deseño de xardins horizontais e verticais e desenvolvemento de
plans para a protección do patrimonio natural

www.norpromenade.com

Empresa de inmersión lingüística e ocio. Traemos estranxeiros novos (e non
tan novos) a Galicia e levamos galegos ao estranxeiro, para aprender inglés e
crecer cunha experiencia a medida

www.northwestofspain.com

Venda online de calzado de muller orientado á moda coa particularidade de
centrarse en números pequenos e grandes, a pesar de ter tamaños comúns

www.oytto.com

Bixutería artesanal feita a man

www.perdonabonita.es

Páxina / revista dixital que publica exclusivamente información sobre
videoxogos en galego

www.revistamorcego.com

Turismo slow en Galicia, todo tipo de rutas poñendo en valor o patrimonio
cultural, natural, gastronómico ou mariñeiro dende unha perspectiva
responsable e sostible

www.rooteiro.com

Produtora de contidos inmersivos a través de fotografía e vídeo en 360º.
Creamos experiencias para sector creativo, inmobiliario, turístico, museos e
institucións

www.sientevr.com

Axudo a mulleres a priorizarse, coidarse e practicar o amor propio a través do
coidado da pel. Asesoramento estético personalizado

www.thaniamoreira.com

Roupa surfera

www.txokosurfwear.com

Proxecto socio-edu-eco-ludo-turístico heteroxéneo e dual que desenvolve
actividades de turismo e ocio en Galicia

www.amarelas.es

Obrador de panadería especializado no bo pan feito de forma artesá, nun
espacio de traballo aberto ao público e cun espazo de degustación

www.facebook.com/AmasameBakery

Tocados y Complementos

NATURAL SNACK LAB LU
NorPromenade
North West of Spain
Oytto
PERDONA BONITA CREATIVE
Revista Morcego
Rooteiro
Siente VR
Thania Moreira
TXOKOSURF WEAR
Amarelas S. Coop. Galega
Amásame Bakery Lab
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Thania Moreira

Axudo a mulleres a priorizarse, coidarse e practicar o amor propio a través do
coidado da pel. Asesoramento estético personalizado

TXOKOSURF WEAR

Roupa surfera

www.txokosurfwear.com

Amarelas
STANDSS. Coop. Galega

Proxecto socio-edu-eco-ludo-turístico heteroxéneo e dual que desenvolve
actividades de turismo e ocio en Galicia

www.amarelas.es

Obrador de panadería especializado no bo pan feito de forma artesá, nun
espacio de traballo aberto ao público e cun espazo de degustación

www.facebook.com/AmasameBakery

Tenda online de produtos de uso diario orientados a reducir os residuos
plásticos, produtos reutilizables, biodegradables e de cercanía

www.huellamenguante.com

Proxecto de formación científico-tecnolóxica para rapaces. Enfocado en
axudarlles a identificar os seus talentos e habilidades a través da tecnoloxía

www.kidcode.es

Espectáculos de maxia de calidade para calquer evento

www.magiaenlamanga.com

Empresa centrada na xestión e valorización do recurso micolóxico dos montes
galegos para o desenvolvemento rural

www.mycogalicia.es

Achegan o deporte da Orientación a todo o mundo. Ofrecen probas deportivas
que mesturan habilidade, actividade física e contacto coa natureza a partes
iguais e para toda a familia

www.toxoaventura.com

Produción audiovisual e live streaming especialmente adicada a proxectos de
ficción, documental e corporativo

www.volvemosaprimeraproducciones.com

Vehículo eléctrico de tres rodas (scooter) con estética urbana, lixeira e
accesible que invita a tomar os seus mandos e moverse pola cidade sen
ningunha atadura nin dificultade. Nace como spin-out do grupo industrial
Marsan, referencia no sector da automoción

www.eezon.net

Representación virtual de proxectos de Enxeñería e Arquitectura

www.atresproyectos.com

Estudo Bonobo é unha escola de artes e á vez, é moito máis que iso. Empresa
de servizos socioculturais, selo discográfico, produtora audiovisual,... cun
enfoque de impacto social integrador

www.estudobonobo.com

Cooperativa de porco celta criado en liberdade nos montes de castaños e
carballos. Empregando medios naturais locais e os saberes tradicionais na
crianza do cerdo autóctono e na elaboración dos seus derivados

www.tresfucinos.gal

Amásame Bakery Lab
Huella Menguante
Kidcode
Magia en la Manga
MycoGalicia Plantae
Toxo Aventura e Natureza
Volvemos a Primera,

producciones audiovisuales

eezon e3 (VMS Automotive)
A3 Proyectos
Estudo Bonobo
TRES FUCIÑOS

SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA
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galegos para o desenvolvemento rural

Toxo Aventura e Natureza

Achegan o deporte da orientación a todo o mundo. Ofrecen probas deportivas
que mesturan habilidade, actividade física e contacto coa natureza a partes
iguais e para toda a familia

www.toxoaventura.com

Produción audiovisual e live streaming especialmente adicada a proxectos de
ficción, documental e corporativo

www.volvemosaprimeraproducciones.com

ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS

Volvemos a Primera,

producciones audiovisuales

eezon e3 (VMS Automotive)
ACASTREXA

www.acastrexa.wixsite.com/acastrexa

A3 Proyectos

Estudo Bonobo

Vehículo eléctrico de tres rodas (scooter) con estética urbana, lixeira e
accesible que invita a tomar os seus mandos e moverse pola cidade sen
ningunha atadura nin dificultade. Nace como spin-out do grupo industrial
Marsan, referencia no sector da automoción

Almorza, petisca, merenda dun xeito responsable

Durante esta presentación ademais de interactuar co público asistente mentres proban unhas galletas de millo,
www.atresproyectos.com
Representación
de proxectos
Arquitectura
proxectarase
un virtual
vídeo explicativo
do de
porEnxeñería
que desteeproduto.
A responsabilidade non é só saudable, senón ademais de asentamento de poboación, recuperación de cultivos, recordo de
cultura rural sustentable, recuperación de paisaxe, innovación de produto e sinerxías con outras empresas quedando os
www.estudobonobo.com
Estudo Bonobo
é unha
residuos
do cultivo
en 0.escola de artes e á vez, é moito máis que iso. Empresa
de servizos socioculturais, selo discográfico, produtora audiovisual,... cun
Dirixido a tódolos públicos
enfoque de impacto social integrador

TRES FUCIÑOS ALPEMATIC
EXPERIENCIAS
SOCIEDADE
COOPERATIVAOLFATIVAS
GALEGA

Experiencia
olfativa
Pont-Up
Store
Cooperativa de porco
celtado
criados
en liberdade
nos nosos montes de

eezon e3 (VMS Automotive)

Presentación e demostración

www.alpematic.com

www.eezon.net

ACASTREXA
Galician Rural Lab
www.galicianruralab.com

Volvemos ALPEMATIC
a Primera
producciones
audiovisuales
EXPERIENCIAS OLFATIVAS

www.eezon.net

ESPAZ DE
EMPRENDEMENT

www.tresfucinos.gal

Creación
experiencia
sensorial
asociada
aolocais
evento,
xerando
un ambiente agradable aos participantes e
castañosdunha
e carballos.
Empregamos
osúnica
medios
naturais
e os
saberes
visitantes
e aumentando
sensación
de benestar
cun aromados
adaptado
tradicionais
na crianza doacerdo
autóctono
e na elaboración
seus ao lugar e ao público que asiste ao Pont-Up Store.
derivados
Dirixido
a tódolos públicos

Presentación da motocicleta eléctrica de tres rodas, eezon e3, innovadora solución de mobilidade urbana que conta coa
axilidade dunha motocicleta convencional, pero con un nivel de seguridade moi superior. Realización dunha pequena
demostración de condución nun pequeno circuito de conos.
Público obxectivo: Público xeral, pero especialmente representantes de administracións públicas con intereses en
mobilidade urbana ou usuarias de vehículos para servicios.

Almorza, petisca, merenda dun xeito responsable

Durante esta presentación ademais de interactuar co público asistente mentres proban unhas galletas de millo,
Podcast
en
proxectarase
undirecto
vídeo explicativo do por que deste produto.
Noresponsabilidade
que poderemos entrevistar
e dar voz
aos participantes,
organizadores
patrocinadores
do Pont Up
2019.
A
non é só saudable,
senón
ademais de asentamento
deepoboación,
recuperación
de cultivos,
recordo de
cultura rural sustentable, recuperación de paisaxe, innovación de produto e sinerxías con outras empresas quedando os
Presentación
Galician Rural Lab
residuos do cultivodo
en 0.
Plataforma
de
empoderamento
das parroquias do rural galego
Dirixido a tódolos públicos

Live
Streaming
Almorza,
petisca, merenda dun xeito responsable

www.volvemosaprimeraproducciones.com

Mostra
dounha
evento
en Live Streaming
con dispositivos
móviles
través de
Creación
experiencia
sensorial única
asociada ao
eventoaxerando
unYoutube.
ambiente agradable aos participantes e
Público obxectivo:
Tódolosa públicos
(menores
de 9 anos
acompañados).
visitantes
e aumentando
sensación
de benestar
cun aroma
adaptado ao lugar e ao público que asiste ao Pont-Up Store.
Dirixido a tódolos públicos

Toxo Aventura e Natureza
eezon e3 (VMS Automotive)

Circuíto permanente de orientación na cidade de Pontevedra
Circuíto
permanente
Orientación na cidade. Requisito: levar un móvil Android e descargar unha app, coa que rexistrar o
Presentación
e de
demostración
paso polas balizas
(puntos deeléctrica
control).de tres rodas, eezon e3, innovadora solución de mobilidade urbana que conta coa
Presentación
da motocicleta
axilidade dunha motocicleta convencional, pero con un nivel de seguridade moi superior. Realización dunha pequena
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Galician Rural Lab

Microsprint
Podcast
en directo
Durante esta presentación ademais de interactuar co público asistente mentres proban unhas galletas de millo,

No
da Alameda
de Pontevedra
No parque
que poderemos
entrevistar
e dar voz aos participantes, organizadores e patrocinadores do Pont Up 2019.
proxectarase un vídeo explicativo do por que deste produto.
Público obxectivo: tódolos públicos (menores de 9 anos acompañados)
A responsabilidade non é só saudable, senón ademais de asentamento de poboación, recuperación de cultivos, recordo de
Presentación
do Galician Rural Lab
cultura rural sustentable, recuperación de paisaxe, innovación de produto e sinerxías con outras empresas quedando os
Plataforma de empoderamento das parroquias do rural galego
residuos do cultivo en 0.
Espectáculo de maxia
Dirixido a tódolos públicos
Os ilusionistas de Magia en la Manga faremos un pequeno espectáculo de maxia para todos os públicos cheo de diversión,
sorpresas
e misterio. É una ocasión perfecta para ver en acción unha maxia profesional, moderna e impactante.
Live Streaming
Público de
obxectivo:
Público
familiar (adultxs
e nenxs). móviles a través de Youtube.
Mostra
evento en
Live Streaming
con dispositivos

Magia en la Manga
Volvemos a Primera
ACTIVIDADES
DEMOSTRATIVAS
producciones audiovisuales
ALPEMATIC Almorza,
petisca, merenda dun xeito responsable
Público obxectivo: Tódolos públicos (menores de 9 anos acompañados).
Creación unha experiencia sensorial única asociada ao evento xerando un ambiente agradable aos participantes e
EXPERIENCIAS OLFATIVAS visitantes e aumentando a sensación de benestar cun aroma adaptado ao lugar e ao público que asiste ao Pont-Up Store.
Kidcode Enseñarase
como a tecnoloxía pode axudarnos a resolver problemas ao noso redor.
a tódolos públicos
A través dapermanente
metodoloxía do Design
Thinking (pensamento
de deseño)
e ferramentas coma a programación, a robótica ou a
Toxo Aventura e Natureza Dirixido
Circuíto
de Orientación
na cidade
de Pontevedra
impresión 3D, os participantes identificarán cousas a mellorar do seu entorno, idearán solucións e deseñarán os prototipos
www.toxoaventura.com

eezon e3 (VMS Automotive)

Huella Menguante
Galician Rural Lab
Magia en la Manga
www.magiaenlamanga.com

MycoGalicia Plantae
Volvemos a Primera
producciones audiovisuales
Kidcode
www.kidcode.es

Toxo Aventura e Natureza
Amásame Bakery Lab
Huella Menguante

www.huellamenguante.com

Amarelas S. Coop. Galega.
MycoGalicia
Magia en laPlantae
Manga
Koompany|Growth partner

Requisito: levar un móvil Android e descargar unha app, coa que rexistrar o paso polas balizas (puntos de control).
que lles permitan explicar a súa idea.
Presentación
e
demostración
Público
obxectivo:
xente da
de calquera
idade ainda que está especialmente pensada para que rapaces e rapazas
Coñece
o deporte
Orientación
Presentación da motocicleta eléctrica de tres rodas, eezon e3, innovadora solución de mobilidade urbana que conta coa
comprendan
que poden cambiar
cousas
e idear
solucións
innovadoras
para ostódalas
problemas
que
lles poder
importan.
Falarase
de Orientación,
deporte as
que
conxuga
destreza
mental
e física. Daranse
claves
para
participar (e
axilidade dunha motocicleta convencional, pero con un nivel de seguridade moi superior. Realización dunha pequena
desfrutar) nunha pequena proba que se desenvolverá na Alameda de Pontevedra.
demostración de condución nun pequeno circuito de conos.
Público obxectivo: tódolos públicos (menores de 9 anos acompañados).
Público obxectivo: Público xeral, pero especialmente representantes de administracións públicas con intereses en
Os teus plásticos no mar.
mobilidade urbana ou usuarias de vehículos para servicios.
A actividade consiste en simular un metro cadrado aproximado de superficie dos nosos areais, (caixas de madeira con area
Microsprint
e
restos
plásticos
equivalentes
ao que se pode atopar nun metro cuadrado das plaias galegas) facer un cribado manual da
No
parque
da Alameda
de Pontevedra
area
e
posteriormente
facer
un
labor
de identificación
dos
restos plásticos e da sua orixe.
Público obxectivo: tódolos públicos (menores
de 9 anos
acompañados)
Podcast
en directo
Público obxectivo: nenos e adultos. Como é unha labor de conciliación e de reflexión, sobre cal é a nosa responsabilidade
No que poderemos entrevistar e dar voz aos participantes, organizadores e patrocinadores do Pont Up 2019.
na orixe dos plásticos do mar, está dirixido a tódolos públicos, pero a labor de cribado está orientada a nenos entre 4 e 9
anos.
Espectáculo de maxia

Presentación do Galician Rural Lab

Os ilusionistas de Magia en la Manga farán un pequeno espectáculo de maxia para tódolos públicos cheo de diversión,
Plataforma de empoderamento das parroquias do rural galego
sorpresas e misterio. É unha ocasión perfecta para ver en acción unha maxia profesional, moderna e impactante.
Domesticando
cogomelos
Público obxectivo: público
familiar (adultxs e nenxs).
Actividade demostrativa na que se monta unha paca produtora de cogomelos misturando pellet de palla e micelio de
Live
Streaming
cogomelo ostra (Pleurotus ostreatus). Explicarase como é a nutrición dos fungos, o papel que levan a cabo na natureza e
Mostra de evento en Live Streaming con dispositivos móviles a través de Youtube.
como
o ser humano
conseguiu
domesticarpode
gran variedade
de especies
no seu problemas
beneficio.
Enseñarase
como
a tecnoloxía
axudarnos
a resolver
ao noso redor.
Público obxectivo: Tódolos públicos (menores de 9 anos acompañados).
Público
dirixido
a Design
calquera
que queira
coñecer un
máis
o mundo doscoma
fungos
e de onde saen
os cogomelos
A
travésobxectivo:
da metodoloxía
do
Thinking
(pensamento
depouco
deseño)
e ferramentas
a programación,
a robótica
ou a
que
vemos3D,
noos
noso
día a día. identificarán cousas a mellorar do seu entorno, idearán solucións e deseñarán os prototipos
impresión
participantes
que lles permitan explicar a súa idea.
Circuíto permanente de orientación na cidade de Pontevedra
Público obxectivo: xente de calquera idade aínda que está especialmente pensada para que rapaces e rapazas
Circuíto permanente de Orientación na cidade. Requisito: levar un móvil Android e descargar unha app, coa que rexistrar o
O
futuro do
pan
está
no pasado.
comprendan
que
poden
cambiar
as cousas e idear solucións innovadoras para os problemas que lles importan.
paso polas balizas (puntos de control).
Nesta actividade demostrativa falarase da fermentación con masa nai de cultivo, de aplicar temperaturas para unha
fermentación lenta e da súa relación demostrada coa correcta asimilación do glute. Igualmente falarase un pouco da
Coñece
ode
deporte
da fariñas
Orientación
importancia
traballar no
conmar.
sen aditivar e con fariñas moídas a pedra de gran completo de proximidade.
Os
teus plásticos
Falarase de Orientación, deporte que conxuga destreza mental e física. Daranse tódalas claves para poder participar (e
Amásame
levará
a súaen
masa
nai e
explicará
como fermenta
o seu
Ademáis
dar aareais,
probar(caixas
o pan. de madeira con area
A
actividade
consiste
simular
un
metro cadrado
aproximado
depan.
superficie
dosde
nosos
desfrutar) nunha pequena proba que se desenvolverá na Alameda de Pontevedra.
Público
todo o público
na atopar
alimentación
saudable,
no pan
e na masa
nai. facer un cribado manual da
e
restosobxectivo:
plásticos equivalentes
aointeresado
que se pode
nun metro
cadrado
das plaias
galegas)
Público obxectivo: tódolos públicos (menores de 9 anos acompañados).
area e posteriormente facer un labor de identificación dos restos plásticos e da sua orixe.
Público obxectivo: nenos e adultos. Como é unha labor de conciliación e de reflexión, sobre cal é a nosa responsabilidade
Microsprint
Xincana
Pontevedra.
na orixe dosmitolóxica,
plásticos do mar,
está dirixido a tódolos públicos, pero a labor de cribado está orientada a nenos entre 4 e 9
No parque da Alameda de Pontevedra
Actividade
demostrativa na que os participantes terán que descubrir que seres mitolóxicos se agochan nas rúas de
anos.
Público obxectivo: tódolos públicos (menores de 9 anos acompañados)
Pontevedra. A través deste xogo os visitantes irán coñecendo e interpretando os recunchos máis bonitos do casco vello
dunha maneira divertida.
Público obxectivo: a cogomelos
actividade está dirixida a todos os públicos, especialmente a familias con nenos/as que queiran
Domesticando
Espectáculo
de maxia
percorrer
o demostrativa
casco vello dena
Pontevedra
dunha
maneira
diferente. de cogomelos misturando pellet de palla e micelio de
Actividade
que se monta
unha
paca produtora
Os ilusionistas de Magia en la Manga faremos un pequeno espectáculo de maxia para todos os públicos cheo de diversión,
cogomelo ostra (Pleurotus ostreatus). Explicarase como é a nutrición dos fungos, o papel que levan a cabo na natureza e
sorpresas e misterio. É una ocasión perfecta para ver en acción unha maxia profesional, moderna e impactante.
como o ser humano conseguiu domesticar gran variedade de especies no seu beneficio.
Público obxectivo: Público familiar (adultxs e nenxs).
Jam
Session
Online:
improvisación,
SEO,máis
WPO
y Negocio
Digital.
Público
obxectivo:Marketing
dirixido a calquera
que queira
coñecer un pouco
o mundo
dos fungos
e de onde saen os cogomelos
3
charlas
nunha,
directas,
de corta duración e con participación cruzada entre os 3 ponentes nun exercicio de
que
vemos
no noso
día a día.
improvisación un tanto temerario.
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Huella Menguante
Amarelas S. Coop. Galega.

comprendan que poden cambiar as cousas e idear solucións innovadoras para os problemas que lles importan.
rampa.
Cunha
instalación
fixanai
dunha
mini rampa
de
uns 9 metros
largo
x 4 dede
ancho
Amásame
levará
a súa masa
e explicará
como
fermenta
o seu de
pan.
Ademáis
dar aaproximadamente.
probar o pan.
O
skate
é
un
deporte
urbano
divertido
e
saudable,
que
non
contamina,
onde
se
potencia
igualdade, o esforzo e a
Público obxectivo: todo o público interesado na alimentación saudable, no pan e na masaanai.
superación persoal, e mellora os vínculos sociais e as relacións entre @s nen@s.
Os
teus plásticos no mar.
Dirixido a tódolos públicos, coma os Concellos e Colexios, para dar a coñecer talleres, actividades, formación e
A actividade consiste en simular un metro cadrado aproximado de superficie dos nosos areais, (caixas de madeira con area
campamentos
urbáns, peroPontevedra.
sobre todo a nais e pais e público infantil de 5 a 10 anos, para que teñan a oportunidade de
Xincana
mitolóxica,
e restos plásticos equivalentes ao que se pode atopar nun metro cuadrado das plaias galegas) facer un cribado manual da
coñecer
a
Escola
de
skate,
paddle
e cultura urbana
quedescubrir
abrirá moique
pronto
namitolóxicos
Cidade de se
Pontevedra.
Actividade demostrativa na que ossurf
participantes
terán que
seres
agochan nas rúas de
area e posteriormente facer un labor de identificación dos restos plásticos e da sua orixe.
Pontevedra. A través deste xogo os visitantes irán coñecendo e interpretando os recunchos máis bonitos do casco vello
Público obxectivo: nenos e adultos. Como é unha labor de conciliación e de reflexión, sobre cal é a nosa responsabilidade
dunha maneira divertida.
na orixe dos plásticos do mar, está dirixido a tódolos públicos, pero a labor de cribado está orientada a nenos entre 4 e 9
Público obxectivo: a actividade está dirixida a todos os públicos, especialmente a familias con nenos/as que queiran
anos.
percorrer o casco vello de Pontevedra dunha maneira diferente.

ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS
MycoGalicia
Plantae
Koompany
|Growth partner
www.mycogalicia.es

UrbanCultureFactory
Amásame Bakery Lab

www.facebook.com/AmasameBakery

Amarelas S. Coop. Galega
www.amarelas.es

Koompany|Growth partner
www.koompany.com

UrbanCultureFactory

www.instagram.com/urbanculturefactory

Domesticando cogomelos.
Jam
Session Marketing Online: improvisación, SEO, WPO y Negocio Digital.
Actividade demostrativa na que se monta unha paca produtora de cogomelos misturando pellet de palla e micelio de

3 charlas nunha, directas, de corta duración e con participación cruzada entre os 3 ponentes nun exercicio de
cogomelo ostra (Pleurotus ostreatus). Explicarase como é a nutrición dos fungos, o papel que levan a cabo na natureza e
improvisación un tanto temerario.
como o ser humano conseguiu domesticar gran variedade de especies no seu beneficio.
Non se sabe moi ben o que vai pasar, pero seguro falarase de SEO, WPO e Negocio Dixital.
Público obxectivo: dirixido a calquera que queira coñecer un pouco máis o mundo dos fungos e de onde saen os cogomelos
que vemos no noso día a día.

Deportes urbáns

Actividade demostrativa na que se ensinarán algunhas modalidades de patín ou skate, coma o surf skate ou skate en
O futuro do pan está no pasado.
rampa. Cunha instalación fixa dunha mini rampa de uns 9 metros de largo x 4 de ancho aproximadamente.
Nesta actividade demostrativa falarase da fermentación con masa nai de cultivo, de aplicar temperaturas para unha
O skate é un deporte urbano divertido e saudable, que non contamina, onde se potencia a igualdade, o esforzo e a
fermentación lenta e da súa relación demostrada coa correcta asimilación do glute. Igualmente falarase un pouco da
superación persoal, e mellora os vínculos sociais e as relacións entre @s nen@s.
importancia de traballar con fariñas sen aditivar e con fariñas moídas a pedra de gran completo de proximidade.
Dirixido a tódolos públicos, coma os Concellos e Colexios, para dar a coñecer talleres, actividades, formación e
Amásame levará a súa masa nai e explicará como fermenta o seu pan. Ademáis de dar a probar o pan.
campamentos urbáns, pero sobre todo a nais e pais e público infantil de 5 a 10 anos, para que teñan a oportunidade de
Público obxectivo: todo o público interesado na alimentación saudable, no pan e na masa nai.
coñecer a Escola de skate, paddle surf e cultura urbana que abrirá moi pronto na Cidade de Pontevedra.

Xincana mitolóxica, Pontevedra.

Actividade demostrativa na que os participantes terán que descubrir que seres mitolóxicos se agochan nas rúas de
Pontevedra. A través deste xogo os visitantes irán coñecendo e interpretando os recunchos máis bonitos do casco vello
dunha maneira divertida.
Público obxectivo: a actividade está dirixida a tódolos públicos, especialmente a familias con nenos/as que queiran
percorrer o casco vello de Pontevedra dunha maneira diferente.

Jam Session Marketing Online: improvisación, SEO, WPO y Negocio Digital.

3 charlas nunha, directas, de corta duración e con participación cruzada entre os 3 ponentes nun exercicio de
improvisación un tanto temerario.
Non se sabe moi ben o que vai pasar, pero seguro falarase de SEO, WPO e Negocio Dixital.

Deportes urbáns

Actividade demostrativa na que se ensinarán algunhas modalidades de patín ou skate, coma o surf skate ou skate en
rampa. Cunha instalación fixa dunha mini rampa de uns 9 metros de largo x 4 de ancho aproximadamente.
O skate é un deporte urbano divertido e saudable, que non contamina, onde se potencia a igualdade, o esforzo e a
superación persoal, e mellora os vínculos sociais e as relacións entre @s nen@s.
Dirixido a tódolos públicos, coma os Concellos e Colexios, para dar a coñecer talleres, actividades, formación e
campamentos urbáns, pero sobre todo a nais e pais e público infantil de 5 a 10 anos, para que teñan a oportunidade de
coñecer a Escola de skate, paddle surf e cultura urbana que abrirá moi pronto na Cidade de Pontevedra.
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PUNTAZO EXPRÉS

ESPAZ DE
EMPRENDEMENT

eezon e3 (VMS Automotive)

Vehículo eléctrico de tres rodas (scooter) con estética urbana, lixeira e accesible que invita a tomar
os seus mandos e moverse pola cidade sen ningunha atadura nin dificultade. Nace como spin-out
do grupo industrial Marsan, referencia no sector da automoción.

www.eezon.net

A3 Proyectos

Representación virtual de proxectos de Enxeñería e Arquitectura

www.atresproyectos.com

Estudo Bonobo

Estudo Bonobo é unha escola de artes e á vez, é moito máis que iso. Empresa de servizos
socioculturais, selo discográfico, produtora audiovisual,... cun enfoque de impacto social integrador

www.estudobonobo.com

TRES FUCIÑOS

Cooperativa de porco celta criado en liberdade nos montes de castaños e carballos. Empregando
os medios naturais locais e os saberes tradicionais na crianza do porco autóctono e na elaboración
dos seus derivados

www.tresfucinos.gal

Farrapos e contos

Farrapos e contos é un movemento ecolóxico, sostible, solidario e inconsciente creado a partir
dunha marca de roupa conta contos

www.farraposecontos.com

Mundo Escénico

Mundo Escénico é unha plataforma dixital co obxectivo de modernizar, democratizar e facer máis
accesible o mundo das Artes Escénicas en Galicia

www.mundoescenico.gal

Nososono

Espacio online onde artistas, deseñadores emerxentes e artesáns expoñen, difunden e venden os
seus produtos pensados e fabricados a man

www.nososono.com

SomosTerra

Formación en sostibilidade e asesoramento en desenvolvemento sostible. Ademais, dun servizo de
divulgación científica para contribuír á xeración de cultura científica na sociedade e promover a
adaptación da sociedade para os inminentes escenarios de incerteza climática

www.somosterra.gal

TICgal

TICgal da soporte a unha aplicación opensource chamada GLPI. O obxectivo inicial da aplicación é
a xestión de peticións e o inventario informático

www.tic.gal

Triquels

Cooperativa que axuda a empresas e marcas con valores a mellorar a súa comunicación e
sustentabilidade

www.triquels.com

SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA
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