
  

Memoria 2015 



Aos emprendendedores, aos que van a emprender, aos patrocinadores, 
aos colaboradores, á Universidade de Vigo, á Vicerreitoría, aos centros, 
profesorado, persoal e alumnado do Campus de Pontevedra, ás empresas 
proveedoras e os visitantes... 
MOITAS GRAZAS POR FACER REALIDADE O NOSO SONO 

-O COMITÉ ORGANIZADOR 
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1. O Pont Up Store, unha iniciativa emprendedora  
 

O  é unha iniciativa de apoio a 

, aberta a toda a cidadanía e que centra os seus esforzos no 

incremento da  na sociedade dirixido a novos 

emprendementos con menos de 3,5 anos (42 meses) dende a creación da 

empresa. 

No marco da celebración do 25 aniversario da Universidade de 

Vigo e o impulso 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 desta edición, o  consolídase 

como . 

O  é unha experiencia única e 

transformadora na que se dan cita centos de persoas en torno á 

creatividade, o emprendemento , e a innovación, podendo escoller 

entre de participación: 

 1. 

durante os dous días para dar a coñecer o teu proxecto. 

 2. 

que se inclúen dentro do programa do evento. 

 3. " 

presentando o teu proxecto en formato 'presentación flash: 10 

minutos + 10 imaxes'. 

Ademais púdose participar nun extenso programa de charlas, 

mesas redondas, obradoiros, networkings e demostracións, con poñentes 

de primeiro nivel no ámbito galego que compartiron as súas experiencias, 

o seu coñecemento e o seu tempo cos participantes. Un encontro onde o 

emprendedor foi o protagonista. 

 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. 

 

 

Obxectivos 
 

 aos novos 

emprendedores un espazo para 

visibilizar e promover a súa marca, 

os seus proxectos empresariais e a 

busca de financiación externa. 

 

 que novos 

emprendedores presenten, testen e 

vendan os seus produtos ou servizos 

actuais ou contrasten ideas de 

mellora. 

 

 aos novos 

emprendedores un espazo de relación 

e intercambio de experiencias con 

diferentes axentes do ecosistema 

emprendedor. 

 

 a futuros emprendedores a 

concretar a súa idea de negocio a 

través e coñecemento de proxectos e 

experiencias dos propios 

emprendedores. 

 

 a cultura do 

emprendemento con novos formatos 

e espazos de integración entre os 

emprendedores e a sociedade. 

 

 a cultura e a economía 

local, proporcionando aos visitantes 

unha experiencia de ocio e 

aprendizaxe, nun espazo urbano de 

referencia internacional 



2. Cooperación, innovación permanente e resultados
O  foi un espazo de emprendedores, que na súa primeira edición 

e conxuntamente coas Xornadas Técnicas e as Xornadas Científicas, conformaron a IV 

Conferencia Ibérica de Emprendemento (CIEM2014, Pontevedra 23 a 26 de Outubro de 2014). 

Esta iniciativa, froito da colaboración entre Universidades, Institucións e 

emprendedores, estivo dirixida especialmente a novas iniciativas. 

O impacto desta experiencia foi considerable, cunha forte repercusión en tódolos 

ámbitos, e a manifestación unánime de promover a organización dunha 2ª edición en 2015, 

na que PONT-UP STORE adquire entidade propia e consolídase como un necesario encontro 

para a creatividade e o emprendemento. 

O día 25 de setembro, procedeuse o acto de inauguración do 

mostra da  de máis de   colaborando e traballando en 

conxunto. Destacar as palabras de benvida aos participantes de Luis Taboada (CEO de Qubitia) 

cheas de ánimo e realismo. 

Nesta edición de fomos quen, a pesares duns recursos 

limitados, de introducir importantes innovacións, engadindo, ademais da posibilidade de 

solicitar Stands,  a opción de presentar propostas de actividades de dinamización e de 

participar no espazo de promoción que demos en chamar 10 minutos de gloria, co obxectivo 

de ofrecer oportunidades ao maior numero de emprendedores posible. Temos que dicir que 

pouco máis dun mes dende o lanzamento do prazo das candidaturas (30 de xullo ao 9 de 

setembro) as solicitudes superaron amplamente as expectativas que o Comité de Organización 

se marcara:  (80 stands, 30 actividades de 

dinamización e 35 solicitudes para os 10´de gloria) que nos levou a un intenso labor de 

selección.  

O resultado final foron as  presentes nos 

, das cales realizaron un atractivo , e 

 que tiveron a súa presenza no espazo . 

Ademais hai que destacar a acollida das  previas 

destinadas a emprendedores potenciais ou en fase inicial, que acadaron un importante impacto 

non so nos emprendedores senón tamén na sociedade en xeral (

). 

Xunto a estas innovacións hai que sumar que nesta edición contouse por primeira vez 

cunha páxina web http://pontupstore.com, presenza nas principais redes sociais

(conseguindo un relevante impacto neste primeiro ano, coma por exemplo en Facebook con 

263.141 impresións con máis de 40.000 persoas alcanzadas e preto de 1.000 seguidores) e 

un gabinete de prensa cunha estratexia mediática moi atenta a convocar o interese dos 

medios, cun alcance ambicioso, que nesta edición alcanzou unha cobertura autonómica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Pont Up Store 2015 Un espazo de emprendemento 
 

Despois de dous días de intensa actividade, o Encontro de Emprendemento Pont-Up 
Store 2015 conseguiu dobrar a afluencia de visitantes da pasada edición. A organización estima 
que máis de  persoas visitaron os 36 stands participando nas visitas e obradoiros de 

dinamización, e no espazo de promoción ‘10 minutos de gloria’. O Comité Organizador do Pont-
Up Store considera que o encontro foi “un éxito rotundo” e que se conseguiu “achegar o espírito 
emprendedor á cidadanía, que despois desta experiencia afiánzase no camiño de converterse 
en referencia en materia de innovación e de situar a Pontevedra como a capital do 
emprendemento en Galicia”. Comité Organizador sinte que o encontro deste ano deixase fora 
o 70% das candidaturas presentadas por falta de espazo e recursos e convidou ás institucións e 

ás entidades que participaron nesta edición a apostar polo  como o principal 

escaparate de emprendemento galego e asumir o reto de apoiar e dotar de máis recursos á 
próxima edición. 

 



 

Stands 



 

 
  



  



Gran demanda nos obradoiros  

Os obradoiros foron un éxito durante toda a xornada con xente agardando mesmo antes 
de empezar a montar a actividade. Nalgúns casos foi imposible atender toda a demanda. 

Comezando polo Taller con técnicas artesanais para estampar camisetas, organizado 
por Mona Gerarda para os máis pequenos, ou polo I primeiro programa de visitas guiadas a 
MicroBios, espazo de arte de 7H Cooperativa Cultura, que constitúe o primeiro proxecto de 
creación colectiva de 7H. Unha galería de arte e espazo de creación ubicado nunha pequena 
casa de bonecas totalmente portátil completaron as actividades do venres 25. 

Durante o sábado 26, no Taller de robótica educativa, organizado por NeuKos Robotics, 
nenos e nenas de entre 8 e 14 anos participaron na construcción dun Robot Cangrexo, un tipo 
de robot denominado zoomórfico que imita a maneira de camiñar dos cangrexos. A 
emprendedora de Líbolis achegou a innovadora técnica dos bloques de LEGO e usounos para 
aplicar técnicas de resolución creativa de problemas "xogando" cos bloques. Co obxectivo de 
introducir compoñentes de innovación aberta: Ideas, experiencias, sentimentos, 
observacións,... desenvolver o traballo en equipo e a comunicación. Xa pola tarde os 
emprendedores de Robotilab volveron achegar aos nenos ao mundo da robótica con Reciclator, 
unha actividade na que cativas e cativos de entre 6 e 12 anos aprenderon a construír os seus 
propios robots e personaxes utilizando material reciclado, pezas impresas con impresoras 3D e 
a súa imaxinación. E para finalizar o Taller andante de estampación en directo de postais para 
nenos e nenos grandes, a cargo do cada vez máis popular estudio La Platanera que desde a Illa 
de Arousa está chegando con forza a todos os foros de tendencias. 



 

 

 

Actividades 



Acto de clausura e entrega de Premios Pont-Up Store 2015 

Na clausura do encontro, presidido pola concelleira de Promoción da Cidade e o 
Vicerreitor do Campus de Pontevedra, o comité organizador do Pont-Up Store quixo premiar 
aos mellores emprendedores de cada sector, valorando non so os proxectos, senón tamén a súa 
posta en escena dentro dos stands, e a xestión e interacción dos emprendedores co público e 
cos posibles clientes e inversores. 

No sector da alimentación e agricultura ecolóxia o premio recaeu en Veigas de 
Sabugueiro SL, un pequeno obradoiro de posta en valor do sabugueiro, un arbusto moi 
abundante en Galicia e con ningún aproveitamento gastronómico. Esta empresa elabora a partir 
do sabugueiro xaleas, marmeladas, licor e cervexa. Ademais son os únicos do estado 
especializados no sauco. 

Sincofa SL fíxose co galardón no campo das consultoría e xestión de servizos a empresas, 
cunha proposta baseada nas enerxías renovables na que garanten o maior aforro co menor 
investimento. Son a primeira empresa en realizar un Informe de Avaliación de Edificios (IEE) en 
Pontevedra.  

No ámbito do deseño gráfico e a comunicación, Peter’s Room foi o proxecto mellor 
valorado grazas ao seu catálogo de creadores emerxentes, na súa maioría galegos, aos que 
ofrece un escaparate e oportunidades de negocio ás personas que queren facer da creatividade 
a súa forma de vida. 

No Deseño de moda, complementos e decoración, Mona Gerarda demostrou ser un dos 
stands máis visitandos grazas ao seu "laboratorio de camisetas creativas", como lles gusta llamar 
ao seu proxecto onde as camisetas son a base das súas creación. Orixinalidade, creatividade e 
procesos nos que o comprador pode intervir personalizando a súa propia camisola-pizarra foron 
as claves do seu éxito. 

No campo da educación, o ocio, a cultura e a saúde, Alvamar Náutica, convenceu cun 
proxecto orientado ao turismo náutico con actividades innovadoras como a da ruta vikinga e as 
visitas a Cortegada como parte do Parque Nacional illas atlánticas. 

E finalmente, no mundo das enxeñerías e as TIC, Geométrica Control Métrico destacou 
moi por riba de todos os proxectos da feira cun software tecnolóxico punteiro e referente na 
aplicación de enxeñería xeomática aplicada a moitos sectores profesionales. Traballan con 
drones que albergan diversos tipos de sensores específicos (RGB, multiespectral e térmico) que 
aplicamos en campos tan diversos como a dixitalización métrica de elementos patrimoniais: 
castros, petroglifos, etc., a inspección vexetal (agricultura de precisión) e a inspección de palas 
de aeroxeneradores. A pesares do pouco tempo que levan funcionando, xa conseguiron 
acreditarse como operadores aéreos RPAS ante l Axencia Estatal de Seguridade Aérea española. 

Así mesmo, o Comité Organizador do Pont Up quixo emitir un recoñecemento aos 
emprendedores que realizaron actividades de dinamización durante os días 25 e 26 de 
setembro, premiando así a Mona Gerarda, 7H Cooperativa Cultural, Neukos Robotics SL, 
Líbolis, Robotilab e La Platanera. 

 

 



 

  



4. Formación, aprendizaxe e impulso do emprendemento 
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5. Unha identidade propia 
A cooperativa cultural O Cable Inglés construíu unha imaxe e trazaron unha campaña 

que se desenvolveu en multitude de formatos para alcanzar un impacto o máis amplo posible. 

Estes foron os elementos de deseño impresos ou publicados que deseñaron e elaboraron: 

Deseño e desenvolvemento da web (http://pontupstore.com), elaboración de cabeceiras 

e avatares para as redes sociais, banners promocionais, roller portátil, lona para o espazo do 

encontro, flyers, carpetas, programas, carteis, mupis, convites electrónicos, mailing e tattoos. 

Así mesmo O Cable Inglés foi responsable da xestión das Redes Sociais e do Gabinete 

de Prensa do Pont Up Store 2015. 

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 en forma de tatoo ‘Levamos tatuado 

o noso soño’, gravado na pel dunha moza conseguiu conectar cun sector do emprendemento 

conectado 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.  

 

 

 Cartelería xeral: 500 exemplares  

 Carpetas promocionais: 500 exemplares  

 Programas das Xornadas de 

emprenemento: 500 exemplares  

 Programas do Espazo de emprendemento: 

1.500 exemplares  

 Carteis Mupis: 60 exemplares de 

120x175cms 

 Lona promocional: 1 exemplar de 

300x150cms  

 RollUp: 1 exemplar de 200x226cms 

 Flyers: 200 exemplares 

 Camisetas: 15 exemplares 

 Tatoos temporais: +5.000 exemplares 

(500 láminas con 10 tatoos por lámina e e 

10 láminas con 32 tatoos por lámina) 

 

A empresa GRUPO NORTE encargouse do montaxe do Espazo de emprenemento dos 

días 25 e 26 de setembro e outros aspectos de apoio á organización. 

 

 

 

 

 

http://www.ocableingles.com/ 

http://www.gruponortemca.es/ 



  

 



6. A satisfacción dos participantes  
 

 

 

 

   

* Enquisa de satisfacción enviada aos 36 participantes do Pont Up Store 2015 con presenza na 

modalidade de stand (75% de taxa de resposta) 



 

  



7. Unha Organización Emprendedora e Creativa 



  



    Patrocinadores e colaboradores 
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