Barcelona, 26 de gener
03 de febrer

Finançament

Formació

Eines alternatives
al sistema bancari

Coneixement i networking
pels professionals dedicats al públic infantil

Us convidem a conèixer eines de
finançament alternatiu al sistema bancari
tradicional, que poden donar suport a les
vostres necessitats de creixement o de
diversificació de fonts de finançament.

En aquesta trobada podreu:
 Conèixer fórmules de finançament
alternatives a la banca, amb exemples.
 Plantejar dubtes que afecten el vostre
cas concret.
amb el suport de:

Aquest taller s’adreça a directors generals i
de finances d’empreses que volen valorar
diferents fórmules per a finançar el seu
creixement (circulant, augment de la
capacitat productiva, innovació, etc.) i/o
l’activitat internacional (exportació,
creació/adquisició de filials, etc.).

On i quan
ACCIÓ – Pg. de Gràcia, 129. Barcelona
Sala d’actes (planta baixa)
Dimarts, 26/01 i Dimecres, 03/02
de 10:00h a 12:00h

Voleu explorar noves vies de finançament?

Inscripció

Us podeu inscriure a una o dues de les
sessions. Programa molt enfocat i amb
presentació d’eines concretes.






http://goo.gl/forms/zeFkX0az49
Accés exclusivament per invitació de
KID’S CLUSTER®. Preu: sense càrrec
Indiqueu a quina de les sessions voleu
assistir

Programa
Sessió general: 26 de gener
10:00 h. Benvinguda. Crowdfunding,
crowdlending, crowd què?. Què són i com
funcionen els instruments de finançament
alternatiu.
 Sandra Font, Cap de Finançament
Internacional i Alternatiu d’ACCIÓ
10:30 h. Préstecs ràpids en condicions
competitives
 Josep Nebot. Co-fundador d’Arboribus
11:00 h. Descompte de factures en 24 hores
 Paulino de Evan, Co-fundador de
Finanzarel
11:30h - Preguntes dels assistents i debat.
12:00h - Final de la sessió.

Sessió d’ internacionalització: 3 de febrer
10:00 h. Benvinguda. Com finançar la
internacionalització: finançament alternatiu
vs. tradicional.
 Sandra Font, Cap de Finançament
Internacional i Alternatiu d’ACCIÓ
 Marta Navarro, Consultora de
Finançament Internacional d’ACCIÓ
10:30 h. Descompte de factures sense
garanties per la teva exportació
 Arnau Grasas, Business Development
Manager de Novicap
10:50 h Circulant en 24 hores pel teu
creixement a l’exterior
 Eloi Noya, Director de crèdit de Loanbook
11:10 h. Assegura i finança les teves
exportacions, tot en un!
 Joaquim Montsant, Director Territorial Est,
Catalunya, Aragó, València, Murcia i
Balears de Cesce
11:30 h. Preguntes dels assistents i debat
12:00 h. Fi de la sessió

Una activitat en col·laboració dels clústers catalans
Busca el teu clúster i creixem junts

