EMPRESAS PARTICIPANTES
Stand / Pont-Up Exprés /
Actividades Demostrativas

STANDS
13 GRADOS Sociedade Cooperativa Galega
2Ebike
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Cooperativa sen fins de lucro que nace co obxetivo de achegar
a xente ao mundo submarino a través de ilustracións, audiovisuais, libros ou actividades.

Vehículo de mobilidade con múltiples aplicacións, tanto
para paquetería como para persoas.

STANDS
http://www.13grados.com

Digital Monster Collective

Producimos videoxogos e facemos servicios de outsourcing para outras empresas, facendo arte, animacions, deseño de UX/UI, advergame…

Eva Fandiño

Ilustradora e ceramista.

http://evafandino.weebly.com/

FUNDACIÓN GALICIA VERDE

Creación de ‘Corredores Verdes’ (zonas de cultivo) arredor dos núcleos de poboación a fin de que as/os produtores obteñan un prezo óptimo, e as/os consumidores
consigan alimentos da máxima calidade.

https://www.fundaciongaliciaverde.org/

Fundación Roberto Rivas

Fundación privada sen ánimo de lucro que promove o
desenvolvemento sostible das comuidades, inclusivo
coas persoas e coa contorna.

https://www.fundacionrobertorivas.org/

InCrescendo Colectivo S. Coop. Gal.

Proxecto altruista que nace para promover a
educación emocional nas zonas rurais.

https://increscendo.gal/

Iniqual

Marca de xénero non binario especializada en
roupa de confort.

https://iniqual.com/

Laura Triñanes Xoiaría

Deseño e fabricación de xoiaría en metais
preciosos.

https://shop.lauratrinanes.com/

Libretas NoBooks

Elaboración de libretas a partir de libros
abandoados.

https://libretasnobooks.com/

Lili Algo

Proxecto autoxestionado que parte de: a
ilustración, a estética “cuqui” e a creación de
simpáticos personaxes.

https://algolilialgo.wixsite.com/

María del Carmen Martínez Maceira

Creación de roupa urbana, desenfadada, única
(non hai dúas pezas iguais), e diferente elaboradas con roupa de segunda man.

https://revolucionbaia.com/

Matinée Club Creative

Talleres creativos para gozar aprendendo e xogando coas túas mans.

https://matineeclub.es/matinee-club/

https://www.digitalmonstercollective.com/

https://www.2ebike.com

ABOAMIGALLA (FORNO DA HERMIDA SL)

Obradoiro de artesanía sostible, certificados na elaboración da
Indicación Xeográfica Pan de Cea e da Indicación Xeográfica
Pan Galego.

http://www.aboamigalla.com

AIRCO2 FINTECH

Somos a primeira Green Fintech española que permite descarbonizar grazas a un marketplace que da acceso a empresas e
propietarios forestales

https://www.airco2.earth

ANACOS SOSTENIBILIDAD

Divulgación e asesoramento sobre sostibilidade para pequenos proxectos ou persoas particulares, ademais dun servizo
de apoio puntual a consultorías.

https://anacossostenibilidad.com/

BÁGOAS FORA

Empresa de fabricación de material didáctico e xogos educativos de xeito artesanal.

https://bagoasfora.com/

BENIU SOLUCIONES S.L

Empresa de servizos que utiliza técnicas de agricultura
de precisión principalmente mediante drons.

http://www.beniu.es

CASPERLOTA ATELIER - ARTESANÍA GALICIA

Produción de complementos téxtiles sostibles tanto no
soporte (algodón, liño, seda, la), como nos pigmentos
empregados (de orixe natural).

http://casperlota.es

CERVEXA ALEALÉ S.COOP. GALEGA

Cervexaría natural, sen filtrar nin pasteurizar, con maltes ecolóxicas e moi vinculada ao mundo das artes e a cultura.

https://cervexaaleale.es/

CRU PRODUCIÓNS

Primeira produtora audiovisual feminista constituída
por equipas de traballo non-mixtas.

https://cruprod.com/

DEGERÓNIMO

Deseño e confección de obxetos de decoración e complementos
de moda de maneira artesanal con corda de algodón.

http://www.degeronimo.com

despunte DISEÑO E ENXEÑARÍA S.COOP. GALEGA

Deseño e desenvolvemento de servizos e produtos tecnolóxicos e funcionais para negocios, centrándonos en converter
ideas en produtos viables e que achegan valor.

https://www.despunte.com

*Os emprendementos marcados en laranxa tamén realizarán actividade demostrativa.

*Os emprendementos marcados en laranxa tamén realizarán actividade demostrativa.
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mexas

Zapatos de coiro 100% feitos a man en México con
tintes vexetais.

https://mexas.co/

moludemolusco

Marca de ilustracións da cidade da Coruña e cultura galega, dende a súa gastronomía, tradicións, artesanía…

https://www.moludemolusco.com/

naturantas

Elaboración de remedios naturais, elaborados con
plantas da comarca da Ulloa en Antas de Ulla,
Lugo, Galicia.

https://www.naturantas.es/

navia3d

Desenvolvemento de solucións visuais e interactivas basadas no 3D para a industria 4.0 e o
ámbito da cultura, turismo e o patrimonio

noso plans e proxectos scg

Emprendemento centrado no sector cultural enfocado ao desenvolvemento territorial e a innovación
social.

https://navia3d.wixsite.com/

PUNTazo exprés
CRU Producións

Primeira produtora audiovisual feminista constituída
por equipas de traballo non-mixtas.

https://cruprod.com/

Navia 3D

Desenvolve solucións visuais e interactivas basadas no
3D para a industria 4.0 e o ámbito da cultura, turismo e
o patrimonio

https://navia3d.wixsite.com/

Skeirrum

Salas de escape ao aire libre. O obxectivo é achegar
aos mozos a contornas que non adoitan frecuentar utilizando como ferramenta un xogo e o seu smartphone.

https://www.skeirrum.com/es/

Beniu Soluciones S.L

Beniu é unha empresa de servizos que utiliza
técnicas de agricultura de precisión
principalmente mediante drons.

http://www.beniu.es

Alén S. Coop Galega

Cooperativa que traballa para ir alén na integración da sostibilidade nas organizacións

http://www.alenlab.com

Mareira Bizi S. Coop Galega

Cooperativa especializada na transferencia do coñecemento científico máis actual para promover a sostibilidade do medio mariño

https://www.mareirabizi.com/

Truck Training Services, S.L

Primeira empresa en España que desenvolve software de mantemento de frotas de recollida de residuos
urbanos.

https://truck-i.com/

Milculturas

Consultora de innovación para a xestión do patrimonio
cultural

http://milculturas.com/

https://nosocoop.com/

PLántate

Sementes e plantas para a túa hora natural e ecolóxica.
Alimentación natural de mascotas

plantate.gal

skeirrum

Salas de escape ao aire libre. O obxectivo é achegar
aos mozos a contornas que non adoitan frecuentar utilizando como ferramenta un xogo e o seu smartphone.

https://www.skeirrum.com/es/

super nutti

Pequenos lotes de cremas de froitos secos de
alta calidade.

supermenta cbd

Tenda de produtos especializados no ámbito da
saúde e do coidado persoal feitos a base de
cannabis.

terramara deco

Proxecto de deseño, fabricación e comercialización de mobles e artigos de decoración.

https://terramara.es/

vioncasbake

Elaboración e venda de Vioncas (empanadillas
Gourmet artesanas).

https://www.vioncasbake.es/

yowup (dairypet, s.l)

Iogur para gatos e cans.

http://www.yowup.com

https://www.supernutti.com/

https://www.supermenta.es/
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*Os emprendementos marcados en laranxa tamén realizarán actividade demostrativa.

