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Ás emprendedoras e emprendedores, ás entidades organizadoras e patrocinadoras, 
aos proveedores e colaboradores da Universidade de Vigo e do Campus de Ponte-
vedra (alumnado, profesorado e persoal de servizos) os nosos parabens por facer 
realidade un espazo emprendedor creativo, innovador, colaborativo e útil para o 
emprendemento.
 

A todos, grazas, moitas grazas
 

O Comité Organizador

25 ORGANIZACIÓNS EN COOPERACIÓN

+1.500 seguidores en redes sociais
O 100% dos participantes recomendan a outros emprendores participar 

no evento

espazo para emprendedores

30 actividades
80 expertos

600 asistentes

140 solicitudes
45 empresas

20.000 visitantes

xornadas de emprendemento
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1. O Pont Up Store, unha iniciativa emprendedora

O Pont-Up Store 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.

Tralo éxito das pasadas edicións, o Pont Up Store 

2016 consolídase como ESPAZO DE REFERENCIA DO 
NOVO EMPRENDEMENTO en Galicia.

Por qué  Pont-Up Store?

Porque é unha experiencia única e transformadora 
na que se dan cita miles de persoas en torno á crea-

tividade, o emprendemento e as súas 
tendencias. Permite participar nun extenso progra-

ma de charlas, mesas redondas, obradoiros, 
networkings e demostracións, con poñentes de pri-

meiro nivel que comparten as súas 
experiencias, o seu coñecemento e o seu tempo cos 

participantes. Un encontro onde ti es o 
protagonista.

Porque é o único evento galego onde se reúnen 
emprendedores e emprendedoras, profesionais, es-

tudantes, inversores, institucións, empresas,  
patrocinadores e medios de comunicación, para 
apoiar a innovación, a colaboración, a formación, o 

financiamento e o emprendemento creativo

Obxectivos

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

POSIBILITAR que novos em-
prendedores presenten, 
testen e vendan os seus 
productos ou servizos ac-
tuais ou contrasten ideas 
de mellora.

PROPORCIONAR aos novos em-
prendedores un espazo de 
relación e intercambio de 
experiencias con diferen-
tes axentes do ecosistema 
emprendedor.

ANIMAR a futuros empren-
dedores a concretar a súa 
idea de negocio a tra-
vés do coñecemento de 
proxectos e experiencias 
xa en marcha.

PROMOVER a cultura do em-
prendemento con novos 
formatos e espazos de 
integración entre os em-
prendedores e a 
sociedade.

DINAMIZAR a cultura e a 
economía local, propor-
cionando aos visitantes 
unha experiencia de ocio 
e aprendizaxe, nun espa-
zo urbano de referencia 
internacional.

3 modalidades de participación:

1. DISPOÑER DUN STAND SEN CUSTE
2. REALIZAR UNHA ACTIVIDADE DURANTE O EVENTO

3. PARTICIPAR NO SPEED DATING “PUNTAZO EXPRESS”



2. Cooperación, innovación permanente e resultados

Esta terceira edición do  PONT-UP STORE consolídase como o espazo de referencia 
do emprendemento en Galicia. Froito da colaboración de 25 organizacións 
patrocinadoras e colaboradoras con especial referencia á UNIVERSIDADE DE VIGO e 
ao Campus Crea como organizadores, e ao Concello de Pontevedra como patroci-
nador principal. 

Despois dunha intensa xornada previa (22 de Setembro) centrada en activida-
des de formación e debate en torno ás últimas tendencias do emprendemento, 
o PONT-UP STORE comezou o Venres 23 nunha carpa situada na Praza de Espa-
ña en Pontevedra, onde 35 emprendedores e emprendedoras mostraron as súas 
ideas nos stands e nas actividadesde dinamización, e outros 10  presentaron os 
seus proxectos ante cinco firmas galegas de proxección internacional dentro do 
Puntazo Exprés.
 
O PONT UP STORE 2016 supera os números da pasada edición, con 140 SOLICITUDES 
de diferentes procedencias (Galicia, resto do Estado, norte de Portugal...). Nesta 
edición do evento, fíxose unha aposta importante pola innovación, con actividades 
como o DAY BREAKER, sesións específicas de NETWORKING para emprendedores, 
un laboratorio de fabricación en 3D (FabLab), o  Speed Dating ‘Puntazo Exprés’ ou 
as xincanas colaborativas pola cidade.

O resultado final foron  45  PARTICIPANTES: empresas presentes nos stands, no pa-
nel de actividades de dinamización, e no Puntazo Express. 
Hai que destacar a acollida das Xornadas do Emprendemento destinadas a em-
prendedores potenciais ou en fase inicial, que acadaron un importante impacto 
non so nos emprendedores senón tamén na sociedade en xeral (30 actividades, 
80 expertos e máis de 600 participantes). 

Nesta edición, ademais dunha maior presencia en prensa e radio, a organización 
do evento apostou pola Comunicación a través das Redes Sociais, conseguindo 
aumentar as cifras de seguidores nas súas Redes con respecto a anterior edición 
do Pont Up Store a través da xeración de entrevistas aos emprendedores e conti-
dos específicos. 

Como novedades no contido web, apostamos pola adaptación ao formato móvil, 
co fin de aumentar a interacción, e a xeración de contidos de interese no blog, que 
moitas veces teñen como protagonistas aos propios emprendedores

As cifras actuais indican que o PONT UP STORE 2016 cumple con todas as 
expectativas da Organización,  con 1.500 seguidores e un alcance de máis de 
6.000 persoas durante o evento en FaceboOk, 450 seguidores en Twitter e 160 en 
Instagram, a rede con menor uso.





3. Pont Up Store 2016 Un espazo de emprendemento

Despois de tres días de intensa actividade, o Pont Up Store 2016 conseguiu superar 
as expectativas da Organización en canto ó numero de visitantes, participación 
nas actividades e a satisfacción dos emprendedores, resultado das innovacións e 
melloras introducidas en relación á pasada edición, escoitando a petición dos par-
ticipantes de edicións anteriores. Estímase que máis de 20.000 persoas visitaron 
os 36 stands participando nas visitas e obradoiros de dinamización, entre outras 
actividades. O grado de satisfacción dos emprendedores presentes nos stand foi 
moi alto e o 100% deles recomendaría a outros emprendedores participar no 
evento.

Os medios de Comunicación falan da 3ª Edición do evento como a “Edición máis 
creativa e innovadora” e  consideran que o encontro foi “un éxito rotundo”  que 
conseguiu “achegar o espírito emprendedor á cidadanía, que despois desta expe-
riencia lánzase no camiño de converterse en referencia en materia de innovación 
e de situar a Pontevedra como a capital do emprendemento en Galicia”. 

O Comité Organizador agradece o apoio de todas as entidades patrocinadoras e 
colaboradas, e destaca a calidade e cantidade de candidaturas recibidas este ano, 
das que din so foi posible atender apenas un 30%, polo que solicita a institucións 
e patrocinadores “máis apoio para conseguir medrar e lograr que Pontevedra se 
consolide como un espazo de innovación e emprendemento en Galicia” achegando 
ao Pont Up cara a un novo reto: a expansión cara outros territorios do Noroeste 
peninsular.



Stands







TXAPU

COLABORAN:



Venres 23



NETWORKING-WINE PARTICIPANTES 2016 E SESIÓN MUSICAL

Escoitaron: Participaron:

Coordina:
10 emprendedores seleccionados previamente 
entre os candidatos desta modalidade de partici-
pación, presentarONos seus proxectos durante 5 

minutos a 5 empresas de relevancia

QBITIA

GRUPO PÉREZ TORRES

FINSA

diseñadora e creadora textil

dimensiona



Sábado 24



Pola mañá...



Pola tarde...



O encontro clausurouse coa entrega de premios aos mellores emprendementos des-
ta edición, escollidos por un xurado designado polo comité organizador do evento. 

Deseño, moda, complementos e Decoración: 

Comunicación, deseño gráfico e eventos:

TIC’s e as Novas Tecnoloxías:            .    iEscola C.B

Enxeñerías, consultorías e outros servizos: 

Formación, educación, arte e cultura: 

Alimentación e Restauración:

      Premio ao Mellor Proxecto Emprendedor:

Acto de clausura e entrega de premios do Pont Up Store 2016



4. Formación, aprendizaxe e impulso do emprendemento

Xoves



Venres



5. Unha identidade propia

A cooperativa cultural O Cable Inglés construíu unha imaxe e trazou unha campaña 
que se desenvolveu en multitude de formatos para alcanzar un impacto o máis am-
plo posible. Estes foron os elementos de deseño impresos ou publicados que deseña-
ron e elaboraron:

Deseño e desenvolvemento da web (http://pontupstore.com), elaboración de cabecei-
ras e avatares para as redes sociais, banners promocionais, roller portátil, lona para 
o espazo do encontro, flyers, carpetas, programas, carteis, mupis, convites electró-
nicos, mailing e tattoos.

Así mesmo O Cable Inglés foi responsable da xestión das Redes Sociais e do 
Gabinete de Prensa do Pont Up Store 2016.

Dende que se fixo pública, a campaña do Pont-Up Store foi un éxito rotundo entre o 
seu público obxectivo e entre a cidadanía en xeral. O claim “Movemento Up” vence-
llado á tirada de globos, conseguiu conectar cun sector do emprendemento conecta-
do coas últimas tendencias e sempre ávido de novas formulacións. O perfil ao que se 
dirixiu foi o dun emprendedor, definido ou en potencia, cun proxecto consistente, cos 
pes na terra, consciente das dificultades de 
emprender, pero tamén coa suficiente enerxía e optimismo para soñar e crer a toda 
costa nas posibilidades da súa idea. Con isto na cabeza construíuse unha imaxe e 
trazouse unha campaña que se desenvolveu en multitude de formatos para alcanzar 
un impacto o máis amplo posible. 

RELACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIONAL

Dossier emprendedores       Cartel Pont Up: 500 unid.
Flyer:  500 unid.       Mupi: 60 unidades
Programa completo: 5.000 unid.    Carpetas: 500 unid.
Camisetas: 100 amarelas + 100 negras   Roller   
Globos: 250 amarelos + 250 negros     Tatuaxes : 320 unid.
Cartelones en cartón pluma para photocall:3    Lona
Faldón para periódico      Tímpano
Bandeirolas: 2        Cartelería Day Breaker:100
Cartelería Fab Lab: 100

A empresa GRUPO NORTE  encargouse do montaxe do Espazo de emprenemento dos 
días 23 e 24 de setembro e outros aspectos de apoio á organización.





6. A satisfacción dos participantes (stands)

NIVEL DE CUMPRIMENTO DOS OBXETIVOS 
XERAIS DO PONT UP STORE

VALORACIÓN DA ORGANIZACIÓN 
DO EVENTO

test de produtos / servizos
actuais

visualización e promoción 
dos seus proxectos ¿RECOMENDARÍAN O 

EVENTO?

VALORACIÓN XERAL DO PONT UP STORE
2016 EN FUNCIÓN DAS EXPECTATIVAS 

PREVIAS

4,52

4,41
4,42

100%

4,62

4,52

*1 Enquisa de satisfacción enviada aos 33 participantes do Pont Up Store 2016 con 
presenza na modalidade de stand. Rexistráronse 27 respostas (81,81% participa-
ción). Valoración de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo

2015
4,12

2015
4,08

2015
4,08

2015
3,81

2015
4,0





7. Unha Organización Emprendedora e Creativa

  +
Emprendedores

PEDRO FIGUEROA ANA DOPICO ADELA GARCÍA-PINTOS

daniel gallegoángela calanabel pérez

SILVIA CRESPO
BIEN BONITO

ROBERTO CABECEIRA
XEOMÉTRICA

MARTA CAEIRO
FRESHYSWEET

ANA OLVEIRA
7H COOPERATIVA CULTURAL  

DIEGO PARAJÓ
XENEME

SUSANA LOROÑO
DALLEQDALLE






