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El 16,6% dels projectes presentats en els
Fòrums Inversors d’EconomistesBAN el
2018 van aconseguir finançament, gairebé el
doble que al 2017
EconomistesBAN aprofita la celebració de la 33a edició del Fòrum Inversor per
fer públics els resultats aconseguits per la xarxa Business Angels al llarg del
2018, on gairebé es van duplicar el percentatge de projectes presentats als
Fòrums Inversors que van aconseguir finançament. Durant la 33a edició del
Fòrum Inversor s’han presentat un total de 7 nous projectes que precisen d’una
inversió total de 1.330.000 euros
Barcelona, 8 de febrer del 2019.- El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha celebrat
la 33a edició del Fòrum Inversor organitzat per EconomistesBAN, la xarxa Business
Àngels del Col·legi, on s’hi ha presentat un total de 7 projectes relacionats amb la
Intel·ligència Artificial, la realitat virtual, solucions de connexió i localització intel·ligent,
entre altres.
El Fòrum Inversor ha comptat amb la participació del president d’EconomistesBAN, Pol
Font, el qual ha assegurat que el percentatge de projectes presentats en els Fòrums
Inversors d’EconomistesBAN que han aconseguit finançament al 2018, pràcticament
s’ha duplicat en un any. Concretament, el 16,6% dels projectes presentats van
aconseguir finançament al llarg del 2018, vers el 9,52% aconseguit al 2017. “Hem
aconseguit una millora de l’eficiència important que ens permet seguir creant noves
oportunitats de negoci”, ha assegurat Pol Font. Al llarg del 2018, la xarxa
d’ÈconomistesBAN va acollir prop de 200 projectes i el percentatge de finançament del
total de projectes es va situar en el 3% (vers el 2,5% del 2017).
En la 33a edició del Fòrum Inversor d’EconomistesBAN s’hi ha presentat un total de 7
projectes davant d’una cinquantena d’inversors. Entre ells, s’hi ha presentat Optimus
Price, un Saas que utilitza Intel·ligència Artificial per predir la demanda i establir preus
per maximitzar els beneficis, permetent automatitzar i optimitzar les compres. També
s’ha presentat l’eina Sharify, una eina de col·laboració per tal de comunicar les
activitats que es fan en una ciutat. Al seu torn, Marc Vilar, CEO d’Apartool, ha
presentat la seva solució, una central de reserves d’apartaments turístics, el qual ha
posat en valor l’oportunitat que suposa per als emprenedors poder tenir un contacte
directe amb inversors. D’altra banda, Bernat Llana, fundador i CEO de Clubberize, ha
presentat un producte de tecnologia de localització intel·ligent i màrqueting de
proximitat per esdeveniments i patrocinadors. En aquest sentit, Llana ha destacat la
idoneïtat d’establir oportunitats d’inversió i partnership mitjançant fòrums i networkings.
“Ens permeten tenir un espai on compartir experiències i explicar de primera mà el
nostre projecte” ha assegurat.
A la segona part del Fòrum Inversor s’han presentat altres projectes, relacionats amb
la realitat virtual, l’anàlisi de dades i l’e-commerce. Concretament, s’ha presentat el
projecte Soccer Dream, la primera plataforma d’entrenament de futbol basada en

realitat virtual per accelerar les habilitats tàctiques del jugador. També s’ha conegut el
projecte Saal Geomechanics, una startup d’enginyeria i software, especialitzada en
l’anàlisi de dades en temps real, que permet analitzar el comportament de terreny, fent
possible l’optimització del disseny. Finalment, s’ha presentat Pyjama, un e-commerce
vertical que crea i comercialitza pijames de marca pròpia, producció nacional i
materials naturals.
Finalment, la 33a edició del Fòrum Inveror d’EconomistesBAN, ha comptat amb la
ponència “Fiscalitat de les inversions en Startups”, a càrrec d’Emilio Pérez Pombo,
economista i Soci Director de Pérez Pombo, Abogados & Economistas. Pérez Pombo
ha desgranat alguns dels incentius fiscals que es poden aconseguir a l’hora d’invertir
en projectes o empreses. “Trobem incentius que hem de valorar, tant si som
emprenedors com inversors” ha assegurat l’economista. En aquest sentit, ha explicat
que, segons la legislació vigent, existeixen incentius fiscals de fins al 20% per a
persones que inverteixin en empreses de nova creació, fins a un màxim de 50.000
euros.
Sobre EconomistesBAN
EconomistesBAN és la xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de
Catalunya que té com a missió impulsar la voluntat del CEC de contribuir activament a
la promoció efectiva de l’activitat econòmica, facilitant la canalització d’inversió dels
projectes que es presenten als Fòrums d’Inversió que organitza EconomistesBAN. El
seu principal objectiu és crear un espai empresarial i d’emprenedoria que permeti, als
empresaris i emprenedors, presentar els seus projectes, validar-los i buscar recursos
per al seu desenvolupament. La xarxa compta amb el Club d’Inversors
EconomistesBAN que té per objectiu crear un entorn empresarial per detectar
oportunitats de negoci i per fomentar, compartir i co-invertir en nous projectes
empresarials. www.coleconomistes.cat
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