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Investment Readiness 2013

Què és?
Investment Readiness 2013 es proposa com un taller pràctic tant per a emprenedors que ja
hagin creat la seva empresa o estiguin pensant en crear-la. Durant el taller es duran a terme
dos seminaris de Finances i Inversió, i Tècniques de presentació. Posteriorment els alumnes
podran fer una presentació de les seves empreses davant d’un tribunal el qual els avaluarà i els
donarà el feedback corresponent.

Què s'hi aconsegueix?
L’objectiu del taller és oferir als emprenedors l’oportunitat de conèixer els processos d’inversió
d’una manera pràctica i donar valor a la presentació de la seva empresa davant futurs socis o
inversors.
A més a més, es pretén fomentar el Networking mitjançant l’Express Networking i donar als
participants un feedback professional i personalitzat del pitch de la seva empresa.
L’emprenedor rebrà un llistat de paraules i arguments tabú mencionats durant el pitch que en
un cas real haurien estat determinants per fer caure el procés d’inversió. També rebrà una
pauta personalitzada de millores a seguir.

A qui va dirigit?
El taller està especialment dirigit a emprenedors que es trobin en fase de creixement i cerca
d’inversió. Tot i així també està dirigida a qualsevol persona interessada en l’emprenedoria i la
inversió privada.

Programa.
L’esdeveniment tindrà una durada de dos dies, i es durà a terme els dies 10 i 15 de Juliol a la
Universitat La Salle URL, Edifici Sant Miquel Febres.
El taller s'estructura en dos blocs, un primer bloc teòric amb dues sessions formatives i un
segon bloc pràctic, on els assistents podran presentar els seus projectes durant 15 minuts
davant un tribunal, del qual en rebran un feedback.
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Programa

10/7/2013
9:00h Presentació
9:15h Express Networking
9:30h Sessió 1: Finances i Inversió (1.5h)
11:00h Break
11:30h Sessió 2: Finances i Inversió (1h)
12:30h Break
13:00h Sessió 3: Tècniques de presentació (1h)

15/07/2013
15:00h Presentació + feedback projectes
16:30h Break
17:00h Presentació + feedback projectes
18:30h Acte de cloenda

Preu i inscripcions.
El preu és de 390€.
El període d’inscripció és del 26 de juny fins el dia abans de l’esdeveniment.
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CV dels ponents i membres del tribunal.
José Manuel Carol
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad
Autónoma de Barcelona e International MBA por IE Business School. Ha
trabajado en Banco Urquijo como asesor de banca privada y en
Solventis como Analista de Corporate Finance. Actualmente trabaja
como Manager de la red de Business Angels en la Salle Technova y es
cofundador de Nitefest.

Feargal Mac Conuladh
Licenciado en International General Management por INSEAD y MBA
General Management por el Instituto Empresa (IE). Ha trabajado en
empresas como Apple Computer, Lexmark, Epson y Lenovo. Actualmente
se encuentra inmerso en distintos proyectos de sus empresas, Now
Computing y MediaLab Barcelona.

