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Presentació
 � El Congrés d’Innovació d’Empresa i Startups 
Penedès-Garraf és un esdeveniment 
organitzat per Tandenn, associació que 
promou l’emprenedoria local com a 
catalitzador econòmic. Volem crear el 
major nombre d’espais i fòrums d’intercanvi 
d’idees i negoci, així com continguts que 
fomentin la innovació, l’emprenedoria i els 
valors empresarials com la visió de mercat, la 
cooperació i l’aprenentatge.

 � En aquest sentit, no existeix cap altre format 
més concentrat i potent que un congrés 
professional. Aquest és el repte que es 
planteja Tandenn: ser el gran esdeveniment 
empresarial multidimensional centrat en 
les pimes i startups locals i que mitjançant 
els seus continguts ofereixi valor a totes les 
empreses del Penedès i del Garraf.



Fitxa tècnica
Congrés d’Innovació 

d’Empresa i Startups 
Penedès-Garraf

Dissabte 14 de desembre de 2019

Edifici Neàpolis
Rambla de l’Eixample, 59
08800 Vilanova i la Geltrú

Visitants i participants
Emprenedors, professionals liberals, 
propietaris, socis i directius de pimes

Expositors
Empreses de serveis empresarials en 
general i organismes públics i privats de 
suport a les startups, emprenedoria i pimes



Conferències
 � Més de 30 conferències per fomentar els 
coneixements, el desenvolupament d’iniciatives 
emprenedores i reflexionar sobre l’ecosistema 
innovador.

 � En aquesta edició comptarem amb un planter 
d’autèntic luxe, dividit en diverses sales i per  
blocs temàtics d’interès tant per a persones 
emprenedores com per a directives de pimes 
que volen estar a l’avantguarda. 

Innovació

Estratègia i màrqueting

E-commerce

Finançament

Workshops

Internacionalització 



Activitats
Trobades

 � Més de 25 
conferències, 
taules rodones i 
workshops Networking

 � Pimes ---- Pimes
 � Pimes ---- Startups
 � Startups ---- Finançament
 � Pimes ---- Finançament

Emprenedoria

 � Fòrum d’inversió
 � Speaker’s corner
 � Matching
 � Demo zone

Zona Expo

 � Serveis empresarials
 � Organismes públics
 � Organismes privats
 � Mentories



Per què participar-hi
 � El Congrés d’Innovació d’Empresa i Startups 
Penedès-Garraf neix amb vocació de ser 
l’esdeveniment de referència per a les startups i 
pimes d’entorns locals.

 � L’organització potenciarà un programa de 
matching d’interessos i concertació d’agendes 
per tal d’obtenir el major rendiment possible.

 � Tandenn desenvoluparà un potent pla de 
comunicació i màrqueting dissenyat per atreure 
a visitants objectius amb alta motivació per a 
les temàtiques que es tractaran i en un nombre 
important. Empreses participants

Entitats



Institucions

Consultors empresarials

Incubadores 
i acceleradores

Serveis financers

Serveis tecnològics

Serveis jurídics

Qui hi participarà



Ponents
confirmats JOSEP LLUÍS DE GABRIEL 

Fundador Eresmarketing, Bitlonia, 
Intowin. Marketing Automation & 

Artificial Intelligence

XAVIER VERDAGUER 
Emprenedor en sèrie. Fundador 

Imagine Creativity Center a 
Silicon Valley

CARLOS BLANCO 
Emprenedor i inversor privat. 
Fundador de First Tuesday 
Espanya  i Vicepresident de 

BCN Tech City

XAVIER DURAN
Professor de la Facultat 

Blanquerna. Director 
d’Objectius Web

MONTSE GUARDIA
General Manager at Alastria 

Blockchain Ecosystem

PEP MARTINEX
Consultor i Trainer en Innovació 

Estratègica

MIQUEL MORA 
Founder housfy, yaencontre, 
foralacaixeta. Agile & Lean 

thinking

RYAN FARLEY 
CEO, Founder, CPO, CMO, 
and CRO at start-ups and 
Fortune 500 Companies

ESTER GONZALEZ
Coach, mindfulness, lego 

serious play, desenvolupament 
lideratge conscient

JOAQUIM LECHA
CEO a Typeform

ANA IZQUIERDO
Talent Clue CEO i founding 

partner Inveready First Capital

MIREIA TETAS
Export Manager i Marketing 

a Pinord

TONI LASERNA
Divulgador sobre Innovació 

Tecnològica. Expert en 
Transformació Digital a la Indústria

DELFÍ LÓPEZ 
QUERALTÓ
CEO a Monocrom

XAVIER CALPENA
CEO & Founder DIAGTRES. Twin 

Fish Theory at Supply Chain 
Management

HEINER LEHR
CEO a Faromatics

MIREIA BERTRAN
Digital Project Manager 

artrivity

LALI TORRES 
Instagramer Holadecora. 

Tendències en #decoració 
#interiorisme



Roadmap

TRACK#2
EMPRENEDORIA I STARTUPS
Emprenedors/ores i intraemprenedors/ores de 
projectes nous i nous projectes

TRACK#3
METODOLOGIES I ACTIVITATS
Metodologies per a les Startups i dinàmiques 
d’equip

TRACK#1
INNOVACIÓ D’EMPRESA
Projectes innovadors en empreses consolidades

ZONA DEMO
DEMOS PROJECTES + EXPOS
Demostracions de projectes i expos 
d’organitzacions Innova-friendly



Networking
El Networking efectiu és una de les prioritats 
que Tandenn vol potenciar en aquesta edició 
del Congrés d’Innovació d’Empresa i Startups 
Penedès-Garraf. Aconseguir que centenars 
d’empreses i professionals es reuneixin en el 
mateix espai i temps representa un gran repte, 
i quan succeeix, ha d’aprofitar-se per generar 
el major  nombre possible d’intercanvis, ja que 
aquests poden ser el germen de col·laboracions 
fructíferes.

Per tot això, el Congrés d’Innovació d’Empresa 
i Startups Penedès-Garraf aposta per dedicar 
recursos humans, tecnològics i físics per potenciar 
la generació de reunions i trobades de feina entre 
expositors i visitants, però també entre visitants. 
Així multiplicarem exponencialment el potencial de 
sinergies.



Espais



Previsions

 � 200 assistents d’alt nivell provinents de 
sectors empresarials rellevants del Penedès-
Garraf

 � Un espai expositiu exclusiu

 � Entorn que afavorirà la creació de sinergia i 
networking entre els assistents

 � Campanya publicitària als mitjans (TV, 
ràdio, premsa, digitals)

30
conferències

200
assistents

20
expositors



 � A l'hora d'organitzar un esdeveniment com el 
Congrés d’Innovació d’Empresa i Startups 
Penedès-Garraf, una de les premisses clau de 
Tandenn ha estat intentar aconseguir el menor 
impacte possible en el medi ambient.

 � Per això, per a la realització d'estands i 
decoració d'àrees comunes, hem optat per 
materials que tinguin un bon comportament 
ecològic utilitzant solucions que compleixin 
completament amb les tres R mediambientals: 
Reciclatge, Reciclable i Reutilitzable.

Reciclable

Reciclatge

Reutilitzable

Esdeveniment verd



 � En ser el Congrés Innovació d’Empresa i 
Startups Penedès-Garraf un esdeveniment 
comunitari i sense ànim de lucre, tothom 
que col·labora ho fa de manera voluntària i 
desinteressada, sense rebre contraprestacions 
de cap tipus.

 � Els patrocinadors contribuireu al fet que sigui 
possible la creació d’aquest espai d’intercanvi 
de coneixement, co-creació i aprenentatge 
per a la nostra comunitat.

Sense ànim 
de lucre



Què és
Tandenn és una associació no lucrativa enfocada a fer créixer i connectar l’ecosistema Startup local, pensem que és així 
com el nostre territori aconseguirà mantenir el creixement futur, la prosperitat i un mercat laboral dinàmic. 

Organitzem esdeveniments gratuïts per difondre les millors pràctiques i tendències en Innovació corporativa, Emprenedoria 
i Startups.



SENTIM PASSIÓ PER LA INNOVACIÓ I LES 
STARTUPS

 � Cada invenció, innovació i companyia està arrelada en individus.

 � Volem donar suport, reconèixer i difondre que el creixement 
prové essencialment de persones amb idees i motivació, i és així 
com el nostre territori aconseguirà mantenir el creixement futur, 
la prosperitat i un mercat laboral dinàmic.

VOLEM POTENCIAR LES PERSONES I EL TALENT 
LOCAL

 � La societat del coneixement d’avui i de demà es basa a atreure 
i retenir al millor talent. El nostre territori no ho fa avui dia, no 
aprofitem el talent local i descapitalitzem el nostre territori.

LES EMPRESES LOCALS SÓN EL MOTOR DEL 
CREIXEMENT

 � Hauríem de crear condicions favorables i eliminar els obstacles 
que impedeixen que les noves empreses escalin i generin 
creixement, llocs de treball i beneficis a la comunitat.

L’ECOSISTEMA ÉS NECESSARI

 � Els ecosistemes exerceixen el paper vital de reunir els diferents 
elements relacionats amb l’emprenedoria. Constitueixen el 
context institucional que un entorn emprenedor productiu 
requereix. Per tant, la composició d’un ecosistema emprenedor 
i les seves qualitats dinàmiques són essencials per a ajudar les 
startups a créixer



www.tandenn.org/congres

congres@tandenn.org

647 915 215


