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Información xeral
O

é unha iniciativa de apoio ao emprendemento, aberta a toda a cidadanía, e

que centra os seus esforzos no incremento da cultura emprendedora na sociedade.
No marco do Campus Crea este encontro é unha decidida aposta pola creatividade e o
emprendemento para o desenvolvemento persoal e da sociedade en xeral.
Tras o éxito das pasadas edicións, o Pont Up Store 2019, consolidouse xa coma o

2

en Galicia.

Página

1.

1.

(16%)

(27%)
(31%)
(50%)

(21%)

FACILITAR AOS NOVOS EMPRENDEDORES UN ESPAZO PARA
VISIBILIZAR E PROMOVER A SÚA MARCA E OS SEUS PROXECTOS EMPRESARIAIS
FOMENTAR A CULTURA EMPRENDEDORA NA SOCIEDADE
COMUNICACIÓN E PROMOCIÓN DO EVENTO
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Ver detalle no apartado “4. Informe de impacto do evento”

Stands de entidades organizadoras e patrocinadores
Púxose a disposición das entidades organizadoras e patrocinadoras un espazo exclusivo

4

dentro do evento con casetas reservadas para promover as accións e actividades de cada unha
delas.
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Difusión das entidades organizadoras e patrocinadoras no
marco do evento

Incluíuse o logo dos patrocinadores en todos os soportes
dispoñibles físicos e online (faldón de páxina web, rollup, cartelería, newsletters, cartafoles,
mupis, anuncio, programa, entre outros)
MUPIS

FALDÓN WEB

CARTEL A3

6

CARPETAS Y PROGRAMAS

Página

DISEÑO TÍMPANO / LONA
PROGRAMAS

LONA

TÍMPANO
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ROLL UP

PHOTOCALL

RELACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIONAL DIFUNDIDO

Página

8

Dossier Emprendedores
Programa: 3.000 unid.
Cartelones en cartón pluma para photocall: 1
Cartel Pont-Up: 500 unid.
Mupi: 60 unid.
Carpetas: 500 unid.
Rollup grande (220cm x 206cm)
Lona
Tímpano

 Rolda de prensa del 11 de xuño, presentación do Pont-Up Store 2019
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 Rolda de prensa do 12 de setembro, presentación do programa de actividades do Pont Up
Store 2019
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 Acto de inauguración e visita institucional, entrega de premios e outros
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 Entrega de premios

 Outras visitas institucionais

Página

13



Página

14

 Intervencións no acto inaugural gravadas e difundidas

Detalle de Impacto do evento

(16%)

(27%)
(31%)
(50%)

(21%)

FACILITAR AOS NOVOS EMPRENDEDORES UN ESPAZO PARA
VISIBILIZAR E PROMOVER A SÚA MARCA E OS SEUS PROXECTOS EMPRESARIAIS
FOMENTAR A CULTURA EMPRENDEDORA NA SOCIEDADE

15

COMUNICACIÓN E PROMOCIÓN DO EVENTO

Página

4.

 RESULTADOS DA ENQUISA DE
PARTICIPANTES DESTA EDICIÓN.

VALORACIÓN

REALIZADA

AOS

Enquisa de satisfacción enviada aos 36 participantes do Pont Up Store 2019 con presenza na
modalidade de stand. Elaborada en Google Docs con prazo de resposta entre o día 24/09 e o
29/09. Tratáronse 32 respostas (88,89% participación).
Escala de Likert de 1 a 5 (sendo 1 o máis negativo e 5 o máis positivo)

VALORACIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS E A ORGANIZACIÓN



NIVEL DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS XERAIS DO PONT UP STORE
2019
Facilitar aos novos emprendedores un espazo para visibilizar e
promover a súa marca e os seus proxectos empresariais
Fomentar a cultura emprendedora na sociedade
Potenciar a cooperación entre as distintas institucións e os
emprendedores



4,75
4,47
4,29

VALORACIÓN DA ORGANIZACIÓN DO EVENTO
Organización xeral do Pont Up Store
Atención por parte do equipo organizador
Atrativo do lugar de celebración
Imaxe gráfica do evento
Comunicación e promoción do evento
Instalacións

2019
4,56
4,72
4,59
4,50
4,50
4,41

SATISFACCIÓN E RESULTADOS DOS PARTICIPANTES (STANDS)
2019
VALORACIÓN XERAL DO PONT UP STORE EN FUNCIÓN DAS
EXPECTATIVAS PREVIAS
RESULTADOS OBTIDOS POLOS EMPRENDEDORES
VISUALIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS SEUS PROXECTOS
TEST DOS PRODUTOS/SERVIZOS ACTUAIS
NETWORKING CON OUTROS EMPRENDEDORES

4,50

4,22
4,25
4,19
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RECOMENDARÍA A OUTROS EMPRENDEDORES A PARTICIPACIÓN NO PONT UP STORE
2019?

 Resumen de candidaturas e selección de participantes nas tres
modalidades: Stand, Actividades demostrativas e Puntazo Exprés
(Procedencia xeográfica, ámbito de actividade, entre otros)
Solicitudes Participantes

Solicitudes de modalidades

168

51

Solicitan Stand

93

36

Solicitan Actividades

37

5

Solicitan Puntazo

38

10

DESEÑO MODA, COMPLEMENTOS E DECORACIÓN

25,00%

25,00%

COMUNICACIÓN, DESEÑO GRÁFICO E EVENTOS

9,09%

12,50%

TIC'S E NOVAS TECNOLOXÍAS

15,91%

5,00%

ENXENIERÍAS, CONSULTORÍAS E OUTROS SERVIZOS

7,95%

10,00%

ALIMENTACIÓN E RESTAURACIÓN

14,77%

12,50%

FORMACIÓN, EDUCACIÓN, ARTE E CULTURA

12,50%

20,00%

TURISMO/OCIO, SAÚDE E BENESTAR

10,23%

12,50%

OUTROS

4,55%

2,50%

Por sectores:

Segundo procedencia (Provincias) (calculado en base ás candidaturas de Galicia, hai unha de
Portugal que non se contempla nos cálculos)

Según provincias

100,00%

100,00%

Pontevedra

26,47%

27,27%

Vigo

17,65%

22,73%

Resto de Pontevedra

17,65%

15,91%

Provincia de Pontevedra

61,76%

65,91%

A Coruña

8,82%

4,55%

Santiago

5,88%

6,82%

Ferrol

0,98%

2,27%

Resto de A Coruña

10,78%

6,82%

Provincia de A Coruña

26,47%

20,45%

Lugo

3,92%

4,55%

Resto de Lugo

1,96%

2,27%

Provincia de Lugo

5,88%

6,82%

Ourense

4,90%

4,55%

Resto de Ourense

0,98%

2,27%

Provincia de Ourense

5,88%

6,82%

Suma das 7 grandes cidades

68,63%

72,73%

Resto de Galicia

31,37%

27,27%
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Según procedencia (grandes ciudades/resto)

 INFORME SINTÉTICO DE ESTATÍSTICAS WEB E REDES SOCIAIS
Nota: existe a disposición de calquer persona interesada unha separata co informe completo e
de estatísticas web e redes sociais.

Web:
As cifras na web mantivéronse similares as do ano anterior.
As visitas únicas a páxinas rondan as 14.000. Como de costume, as páxinas máis visitadas son as
de Inicio e Programa seguido de eventos amigos. Continúan aumentando este ano as visitas
deste dispositivos móviles, superando nun 20% as visitas dende PC. Como de costume, as
páxinas máis visitadas son as de Inicio e Programa seguido do apartado para participantes e o
blog.

Redes Sociales:
Evolución de seguidores nas principais redes

KPIS SEGUIDORES - IMPRESIÓNS PONT-UP STORE 2019:
INSTAGRAM: 1.298 seguidores / +73.000 impresións no evento.
FACEBOOK: 2.112 seguidores / +38.300 impresións no evento.
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TWITTER: 459 seguidores / +10.600 impresións no evento.

En Facebook seguimos mellorando tanto os datos de seguidores (300 máis que na pasada
edición), como no alcance das publicacións, que están chegando a 2.000 persoas máis que a
pasada edición.
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O engagement tamén mellora conforme se achega o evento, con picos que se corresponden co
aumento do alcance. Moi relevante destacar que a totalidade do alcance é órganico.

Instagram segue mellorando posicións para posicionarse como rede principal do evento. Nesta
edición subimos dos 973 seguidores ós 1298. Durante os días do evento, superáronse as 73.000
impresións nas publicación e as 9300 persoas alcanzadas, con más de 2500 visitas ó noso perfil.

Nesta edición fixemos un especial esforzo na creación don feed coidado e estratéxico, onde
presentamos tanto ós emprendedores que participaban no Puntazo Exprés, coma con stand ou
unha actividade, ademais de compartir diferentes publicacións durante o evento.
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Ademáis, seguimos creando stories tanto para dar forza ás nosas publicacións, coma para
compartir contido dos emprendedores e mostrar diferentes momentos do evento, como a
presentación

A actividade en Twitter tamén mellorou en todos os sentidos. Aumentaros as mencións, as
impresións, as respostas e o engagement en xeral.
Nesta rede, ademáis de compartir a actualidade do Pont-Up Store, buscamos compartir a
actividade dos nosos patrocinadores e participantes

Utilizamos Youtube como repositorio de contidos e punto de subida de material audiovisual.
Aínda así, notamos picos de interese alrededor do evento e dos contidos dos emprendedores
conforme se iba achegando a data do Pont-Up Store.
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Nesta gráfica poderedes os picos de visualizacións durante o mes de Setembro, con especial
interese nalgúns dos vídeos dos emprendedores.

 INFORME SINTÉTICO DE MEDIOS
Nota: existe a disposición de calquer persona interesada unha separata co informe completo e
clipping de medios elaborado por O Cable Inglés.

1.- Ideas Preliminares e conclusións
•

As accións de comunicación do PONT-UP STORE a medios locais e autonómicos por parte d’O
CABLE INGLÉS iniciáronse a comezos de maio de 2019.

•

O obxectivo era, como en edicións anteriores, facer ‘ruído mediático’ mediante varios fitos
informativos ao longo de todo o proceso: convocatoria, selección de participantes, anuncio do
programa, e evento; xerando notoriedade e dando visibilidade tanto á organización como aos
emprendementos.

•

Tratábase de poñer en valor a cultura emprendedora, o talento das emprendedoras e
empendedores participantes, e o potencial da comunidade emprendora que foi tecendo o
PONT-UP STORE ao longo destas seis edicións.

•

Durante todo o percorrido, mantívose unha estreita coordinación coa organización para pactar
os argumentarios, decidir os fitos de comunicación; e pechar todos os detalles relativos aos
materiais promocionais que debían acompañar cada presentación a prensa.

•

Aínda que é difícil computar en todas as variables (máis sinxelo no caso da prensa escrita, a radio
ou a TV e difícil no caso online), aumtentáronse os impactos mediáticos das anteriores edicións
de PONT-UP STORE, con máis posibles lectores/oíntes ou espectadores. Os medios autonómicos
fixeron un atento seguimento do evento; logramos posicionarnos de novo nun programa
especializado en emprendemento dentro da televisión estatal e entramos tamén nunha das
revistas punteiras deste ámbito en España.

•

Como áreas a mellorar, é necesario seguir reforzando os impactos nas provincias de interior,
especialmente en Ourense. Tamén é preciso seguir ampliando a cobertura do PONT-UP STORE
a nivel estatal. En ambos casos axudaría moito conseguir inscricións de proxectos radicados
neses territorios. A experiencia desta edición volve demostrar que deben seguir destacándose
determinados proxectos punteiros que podan servir de gancho informativo e que sexan capaces
de espertar máis facilmente o interese mediático.

2.- Accións de comunicación

22

Desde mediados de maio ata finais de setembro enviáronse aos medios 11 novas e
convocatorias diferentes comezando en xuño coa presentación da nova edición e apertura do
prazo de inscricións, continuando en xullo coa comunicación dos proxectos seleccionados; e xa
en setembro con maior intensidade enviáronse comunicación arredor da presentación do
programa definitivo, a selección das empresas destacadas, unha previa sobre a apertura, a
inauguración, o desenvolvemento da segunda xornada, e o peche/premios.
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•

A estratexia de comunicación deseñada para PONT-UP STORE establecía facer ruido mediático
en cada un dos fitos informativos con entrevistas en medios impresos e dixitais (empresariais,
económicos e xeralistas) e tamén nos radiofónicos e televisivos.

•

Nos días anteriores ao evento había que espertar o interese dos medios con chamadas directas
aos xornalistas para facer cobertura do mesmo ou anticipar entrevistas aos responsables da
organización ou aos participantes. Por parte de O CABLE INGLÉS fixéronse arredor de 50 xestións
directas con medios de comunicación galegos e estatais.

•

Durante os tres días do encontro, centrámonos en preparar e difundir resúmenes de prensa e
atender as necesidades dos medios de comunicación impresos, dixitais, radios e televisións.

3.- Principais mencións OFF LINE

En total, os contidos de PONT-UP STORE publicáronse entre xuño e setembro de 2019 en 37
medios xeralistas e especializados en varias ocasións. Sobre as informacións online en medios
dixitais e blogs, non pode establecerse un volume de impactos aproximado por falta de
ferramentas.

•

En total, estimamos que os contidos referidos a PONT-UP STORE 2019 tiveron un volume
estimado superior aos 12,5 millóns de posibles impactos informativos ao longo de catro meses.

•

Os medios xeralistas máis importantes (prensa, radio, TV) teñen un rexistro da OJD (Oficina de
Justificación de la Difusión) ou do EGM (Estudio General de Medios) que permiten medir a súa
audiencia total (non así das informacións en particular). Pola contra, a meirande parte dos
medios dixitais non teñen un control exhaustivo de audiencias, polo que é moi difícil controlar
a súa difusión. O número de impactos en medios offline escritos obtense co número estimado
de lectores (fontes OJD e do EGM) polo número de veces que sae en cada medio. As audiencias
nas TV e nas radios son medias e estimaciónes referidas aos programas en particular, e non
sobre o dato concreto establecido polo EGM para o conxunto da cadea.

•

Os contidos de PONT-UP STORE en Televisións apareceron en tres ocasións en informativos
autonómicos de dúas cadeas (TVG e TVE) e en catro ocasións nunha canle rexional (CANAL RÍAS
BAIXAS). É moi interesante a emisión da reportaxe especial sobre PONT-UP STORE dentro do
programa ‘Emprende’ de TVE, con emisións na 1 e tamén no canal 24 horas.

•

No campo radiofónico, houbo 6 intervencións directas de responsables de PONT-UP STORE que
participaron en cinco emisoras; e 5 entrevistas a responsables de emprendementos que tiveron
a oportunidade de visibilizar o seu proxecto nos medios de comunicación. Os contidos de PONTUP STORE divulgáronse en informativos ou programas das principais radios con programación
no territorio e foron emitidas nas franxas horarias e programas máis escoitados da radio en
Galicia.
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(PRENSA XERALISTA, ECONÓMICA, DIXITAIS, RADIO E TELEVISIÓN)

 Clipping de medios
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/A-sexta-edicion-da-Pont-UP-Store-volvera-centrar-o-foco-nosvideoxogos
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/05/30/bienvenidosemprendedores/2114716.html
DIARIO DE PONTEVEDRA
https://www.diariodepontevedra.es/gl/articulo/pontevedra/pont-up-store-incorpora-anoespazo-emprendemento-senior/201905301204411037339.html
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/06/01/abre-plazo-presentarcandidaturas-pont/2115972.html
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/A-nova-Pont-Up-Store-recibiu-un-50-de-candidaturas-mais-que-en2018
LA VOZ DE GALICIA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2019/06/12/citaemprendimiento-pont-up-store/0003_201906P12C10996.htm
CANAL RÍAS BAIXAS
https://www.canalriasbaixas.com/2019/06/11/pontevedra-capital-galega-doemprendemento-coa-pont-up-store/
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/06/12/escaparatevalientes/2122261.html
ECONOMÍA EN GALICIA
https://www.economiaengalicia.com/articulo/emprendedores/sexta-edicion-do-pont-upstore-adianta-seu-programa/20190612185436010992.html
UVIGO
https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/candidaturas-ao-pont-storeaumentan-nun-50-primeiras-semanas
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CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/A-feira-Pont-Up-Store-mostrara-ante-o-mundo-medio-cento-deproxectos
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FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/07/24/seleccionan-46-iniciativas-pontup/2144729.html

LA VOZ DE GALICIA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2019/09/13/feria-pont-upstore-programa-60-actividades-presentacion-46-ideasemprendedores/0003_201909P13C2995.htm
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/Pont-Up-Store-2019-enxalzara-a-afouteza-das-nosas-emprendedorase-emprendores
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/09/13/o-impulso-da-xentevalente/2169714.html
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/A-nova-edicion-de-Pont-Up-Store-vira-con-mais-de-60-actividades
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/09/17/campus-reunira-cerca-30expertos/2171701.html
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/R-recunca-cos-seus-obradoiros-formativos-en-Pont-Up-Store
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/A-segunda-WordCamp-Pontevedra-celebrara-a-universalidade-e-aaccesibilidade-de
LA VOZ DE GALICIA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2019/09/19/pontevedraempieza-sentir-impulso-da-xennte-valente/00031568879004664725246.htm
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/09/20/arranca-encuentroemprendimiento-pont-up/2173381.html
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/Comeza-a-mare-de-emprendemento-e-creatividade-da-sexta-PontUp-Store
DIARIO DE PONTEVEDRA
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/emprendementos-sostiblestriunfan-edicion-mais-valente/201909191643031052676.html
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DIARIO DE PONTEVEDRA
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/pedro-figueroa-dorrego-66-dasiniciativas-presentadas-ano-estan-lideradas-mulleres/201909201323551052824.html
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REVISTA EMPRENDEDORES
https://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/a29118630/arranca-en-pontevedrala-edicion-mas-ambiciosa-y-sostenible-de-pont-up-store/

AXENDA REVISTA EMPRENDEDORES
https://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/
CÓDIGO CERO
https://codigocero.com/O-emprendemento-feminino-e-a-sustentabilidade-grandesprotagonistas-de-Pont-Up
DIARIO DE PONTEVEDRA
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/pont-up-store-mas-verde-alzatelon/201909210032131052898.html
LA VOZ DE GALICIA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2019/09/21/pont-up-cumpleseis-anos-alto/0003_201909P21C10991.htm
RADIO GALEGA
http://www.crtvg.es/rg/destacados/a-tarde-a-tarde-do-dia-19-09-2019-4185684
LA VOZ DE GALICIA
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2019/09/22/pont-up-store-premiaimpulso-innovador-emprendedores/0003_201909P22C2992.htm
DIARIO DE PONTEVEDRA
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/empresas-premio-pont-up-storemais-valente/201909211533241052942.html
DIARIO DE PONTEVEDRA
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/emprendemento-valente-vairodas/201909221222591053047.html
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/09/22/pont-up-store-premiagente/2174418.html
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/09/24/director-pont-upstore/2175392.html
FARO DE VIGO
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/09/24/pontevedra-consolida-galiciacapital-nuevo/2175396.html
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PROGRAMA EMPRENDEDORES TVE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/emprende-express/emprende-express-04-1019/5402173/
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TVE- GALICIA
Noticia TX 20/09
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/gal-20190920inf/5392305/#

PRINCIPAIS EMISIÓNS EN RADIO (maio-setembro 2019)
CADENA SER PONTEVEDRA
Entrevista a Perdro Figueroa, xoves 30/05, informativo mediodía.
RADIO VOZ GALICIA
Entrevista a Pedro Figueroa 13/06, programa VOCES DE GALICIA.
CADENA SER - GALICIA
Entrevista Pedro 12/09, programa ‘A VIVIR GALICIA’.
RADIO VOZ GALICIA
Entrevista Pedro 17/09, programa ‘ VOCES DE GALICIA’.
RNE GALICIA
Entrevista Pedro 17/09, informativos mediodía.
RADIO VOZ GALICIA
Entrevista HUELLA MENGUANTE 18/09, programa ‘VOCES DE GALICIA’.
RADIO VOZ GALICIA
Entrevista CALZADOS KRACK 18/09, programa ‘VOCES DE GALICIA’.
RADIO VOZ GALICIA
Entrevista a Aldara de Alpematic 18/09, programa ‘VOCES DE GALICIA’.
RADIO GALEGA – PROGRAMA A TARDE 19/09
Entrevista a Pedro Figueroa
Entrevista ao emprendemento Tres Fuciños
RADIO VOZ GALICIA
Entrevista Xaime Fandiño ‘Vulnerables’, 20/09 8:10, programa ‘VOCES DE GALICIA’.
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CADENA SER GALICIA
Entrevistas a Xaime Fandiño e Alba Sotelo sábado 21/09 ás 12:15

ROGRAMA EMPRENDEDORES TVE
Reportaxe pendente de data
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