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Que é o
Pont-Up Store
O

Pont-Up Store é unha iniciativa aberta a toda a cidadanía

cuxo obxectivo é o apoio ao emprendemento e o incremento
da cultura emprendedora na sociedade.
No marco do Campus Crea da Universidade de Vigo
este encontro é unha decidida aposta pola creatividade e
o emprendemento para o desenvolvemento persoal e da
sociedade en xeral.
Tralo éxito das pasadas edicións, o

Pont Up Store 2020 é o

ESPAZO DE REFERENCIA DO NOVO EMPRENDEMENTO
en Galicia e o noroeste peninsular, como amosan os preto
de 250 proxectos emprendedores reais e en funcionamento
que son mostra da capacidade de iniciativa e creatividade
existente en Galicia e outros territorios do noroeste peninsular.
Trátase dun evento multisectorial con proxectos que
proveñen dun gran abano de sectores de actividade
procedentes tanto do ámbito urbano coma do rural cunha
gran calidade contrastada derivada dun rigoroso proceso de
selección das numerosas candidaturas recibidas cada edición.
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PONT-UP
STORE
2020

recepción de
candidaturas:
10 de xuño-10 de xullo

Comunicación do
resultado do proceso
de selección:

21 dE XULLO

ESPAZO DE
EMPRENDEMENTO

17-19 de SETEMBRO

Por que ir ao Pont-Up Store
Porque é o único evento galego onde se reúnen
emprendedores, profesionais, estudantes, inversores,
institucións, empresas, patrocinadores e medios de
comunicación, para apoiar a innovación, a colaboración, a
formación, o financiamento e o emprendemento creativo.
Porque é unha experiencia única e transformadora na
que se van dar cita miles de persoas en torno á creatividade,
o emprendemento e as súas tendencias. Poderás participar
nun extenso programa de charlas, mesas redondas,
obradoiros, networkings e demostracións, con poñentes de
primeiro nivel que veñen compartir as súas experiencias, o
seu coñecemento e o seu tempo cos participantes.

Un encontro onde ti serás
o protagonista.
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Obxectivos

Quen somos

FACILITARLLES aos
novos emprendedores
un espazo para visibilizar
e promover a súa marca,
os seus proxectos
empresariais e a busca de
financiación externa.

O Pont-Up Store está promovido pola Universidade
de Vigo (Campus de Pontevedra) e conta co
patrocinio principal do Concello de Pontevedra e
outras entidades públicas e privadas.

POSIBILITAR que novos
emprendedores presenten,
testen e vendan os seus
productos ou servizos
actuais ou contrasten ideas
de mellora.
PROPORCIONAR aos
novos emprendedores
un espazo de relación e
intercambio de experiencias
con diferentes axentes do
ecosistema emprendedor.
ANIMAR a futuros
emprendedores a concretar
a súa idea de negocio a
través do coñecemento de
proxectos e experiencias xa
en marcha.
PROMOVER a cultura
do emprendemento con
novos formatos e espazos
de integración entre
os emprendedores e a
sociedade.
DINAMIZAR a cultura
e a economía local,
proporcionando aos
visitantes unha experiencia
de ocio e aprendizaxe,
nun espazo urbano de
referencia internacional.

COMITÉ ORGANIZADOR

O Comité organizador está composto por membros
da comunidade universitaria, persoal técnico e
maioritariamente por representantes das empresas
participantes. Incorporándose cada ano 2 novos
representantes da última edición.
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Modalidades
de participación
Podes escoller entre
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modalidades de PARTICIPACIÓN GRATUÍTAS

e combinalas como queiras:

1senDispoñer
dun stand
custe
Durante dous días para dar a coñecer o teu proxecto
e/ou vender se tes produto. Ademais poderás desenvolver
actividades dentro do teu stand, independentemente das
do programa de dinamización que se levará a cabo no
espazo central.

2
Propoñer as túas propias

actividades demostrativas
Que se incluirán no programa do evento e poderán
desenvolverse de forma aberta no espazo central
mediante presentación ou demostración do teu produto
ou servizo dunha forma dinámica e creativa.
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Participar no
‘Pont-Up Exprés’
Explica en 5 MINUTOS o teu emprendemento a
representantes de sinaladas entidades e empresas galegas,
que escoitarán un máximo de 10 PROPOSTAS cada edición.
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Espazos

Espazo de
emprendemento

Espazo de desenvolvemento
de competencias e do
ecosistema emprendedor
Espazo Gaming:

Emprendemento da man dos videoxogos

laboratorio creativo:
FAB LAB

Espazo de
economía social

ESPAZO DE IGUALDADE

ESPAZO DE
INNOVACIÓN SOCIAL

TECENDO REDES:
ESPAZO NETWORKING

ESPAZO DE
INTERNACIONALIZACIÓN
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Unha experiencia única na que se van
dar cita centos de persoas con talento,
creatividade e espíritu emprendedor.
O espazo central do

Pont-up Store

A

IGUALDADE é un enfoque transversal

volverá ser a carpa situada na PRAZA

do encontro desde os seus inicios e

DE ESPAÑA, onde poderedes coñecer

este ano conta cun espazo propio

as mellores iniciativas de emprendemento

onde se presentarn iniciativas e axudas

do país e participar nas actividades

para propiciar a creación e apoio de

demostrativas que se desenvolverán no

emprendementos sostibles en igualdade.

espazo central e noutros puntos cercanos.
Consolidámonos como a sede onde
A pouca distancia, nas instalacións da
Facultade de Belas Artes, o

varias asociacións e entidades do

LABORATORIO

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR celebran as

CREATIVO: FAB LAB achegaranos a partir do

súas presentacións, asembleas e reunións

xoves 19 obradoiros dirixidos a diferentes

anuais.

públicos, que terán a oportunidade de

ESPAZO DE INNOVACIÓN SOCIAL

coñecer as tendencias e innovacións da

Abrimos un

creación sonora e audiovisual en tempo

no que abordamos retos como a

real a partir da experiencia da fabricación

activación do noso rural e os proxectos de

dixital.

emprendemento senior e interxeracional.

O

ESPAZO GAMING achega propostas de

Dentro do espazo de networking

emprendemento da man dos videoxogos,

TECENDO REDES poñemos en contacto a

a través de charlas e varios talleres

comunidades colaborativas e innovadoras

prácticos que se desenvolven na CASA

que movilizan as nosas contornas a través

DAS CAMPÁS.

de proxectos de dinamización social.

Tamén contamos cun espazo específico

E, a través do

para proporcionar formación e recursos

encontros produtivos entre os novos

a aquelas persoas emprendedoras que

emprendementos e as grandes entidades

aposten pola

e empresas galegas, para continuar

ECONOMÍA SOCIAL.

PONT-UP EXPRÉS, propiciamos

tendendo pontes que atraian a Pontevedra
a creatividade e a innovación en todos os
sectores.
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Cifras
50

6 edicións
PONT-UP STORE 2014-2019

Riguroso
proceso de
selección

Espazo de
emprendemento
739 solicitudes
251 empresas participantes
122.000 visitantes

organizacións
en comunicación

Xornadas de
emprendemento
211 actividades
498 persoas expertas
+5.800 asistentes

+20.000 visitantes cada edición

89%
das empresas
participantes
seguen en
funcionamento
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100%
dos participantes

recomendan

a outras persoas
participar no evento

Contacto:
Prensa
Marían Fernández
650579208 | prensa@pontupstore.com

Secretaría técnica
Daniel Gallego
636145470 | info@pontupstore.com

17-19 SETEMBRO
PRAZA DE ESPAÑA
PONTEVEDRA

Comunicación dixital
Anabel Pérez
comunicacion@pontupstore.com

Máis información:
info@pontupstore.com
prensa@pontupstore.com

Localizacións:
Zona Multiusos do Recinto do Pont-Up Store
(Praza de España)
Casa das Campás (Rúa Don Filiberto 9-11)
Casa da Luz (Praza da Verdura s/n)
Facultade de Belas Artes (Rúa Maestranza, 2)

Consulta o programa en

pontupstore.com

Escola Superior de Conservación e Restauración
(Rúa Maestranza, 2)
Paseo Montero Ríos
Parque da Alameda
IES Valle Inclán (Paseo Montero Ríos, s/n)
Afundación (Praza San Xosé)
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