
De 9:00 h a 19:00 h
DIA DE PORTES OBERTES 
I INFORMACIÓ
Jornada de portes obertes al Viver d’Empreses
“El Salt” de Sallent.

Informació dels locals comercials disponibles per 
llogar a la zona comercial de la vila.

T’expliquem les facilitats i subvencions que 
ofereix l’Ajuntament per obrir un negoci a Sallent.

De 15:00 h a 19:00 h
T’AJUDEM AMB LA TEVA 
IDEA O PROJECTE
IDAY, el dia de les idees!!! Sessions individuals 
de consultoria creativa estratègica amb 
l’objectiu d’ajudar a les persones emprenedores 
a tirar endavant la seva idea o projecte en 
desenvolupament i amb els consells d’un expert 
en emprenedoria.

A les 19:30 h
EXPERIÈNCIES
D’EMPRENEDORS/ES

EMPRENEDORS D’ÈXIT EXPLICARAN
LES SEVES EXPERIÈNCIES:

La cooperativa manresana FENT PAÍS, amb èxit de 
vendes en “capses regal” d’oci i turisme per Catalunya.

L’empresa de Sant Fruitós “PONS GUITARS”, que ha 
revolucionat el món de les guitarres amb els seus 
cossos intercanviables i amb èxit a nivell mundial.

TAULA RODONA AMB LES DUES EMPRESES 
CONVIDADES I AMB LES EXPERIÈNCIES DE TRES 
EMPRENEDORS/ES DEL VIVER D’EMPRESES
“EL SALT”:

L’empresa NUMON, dedicada a la creació i implantació 
de l’e-commerce, producció online i offline.

L’empresa PLANET FACTORY, especialitzada en 
aplicacions educatives per a mòbils i tauletes, amb jocs 
per explorar el món que ens envolta. Aquests jocs s’han 
traduït a una quinzena d’idiomes i es distribueixen per 
tot el món.

L’empresa I-TAILORED GRUP, dedicada a la creació i 
implantació d’aplicacions informàtiques personalitzades, 
sistemes i disseny Web. Amb la marca “STI” presta 
els serveis de suport tècnic, manteniment d’equips i 
sistemes i venda de material informàtic.

Moderador: Marc Fernàndez, empresari, conferenciant, 
expert en consolidació i creixement d’empreses i 
fundador de diverses Startups.

A les 20:45 h 
NETWORKING ENTRE
ELS ASSISTENTS I REFRIGERI

DIA DE L’EMPRENEDORIA
A SALLENT 
17 DE MAIG’18

TENS UNA 
IDEA DE 
NEGOCI?

NECESSITES 
UN ESPAI?

A SALLENT
t’ajudarem a fer 
realitat la teva idea 
i a trobar l’espai 
que necessites

LLOC
VIVER D’EMPRESES EL SALT
C/ Cós, 20 - Sallent
(al costat de la plaça
de la Verdura)

INSCRIPCIONS I CONTACTE
Cal reservar hora per les sessions individuals de 
consultoria creativa, les visites al Viver o informació 
dels locals comercials i subvencions. També confirmar 
l’assistència a la jornada d’experiències d’emprenedors/es 
al següent telèfon o correu:

Servei de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Sallent

T. 93 820 61 92
sll.promoeconomica@sallent.cat


