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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.

Durante tres días Pontevedra acolle en distintos puntos da cidade un 
programa de actividades con propostas innovadoras pensadas para orientar 

e axudar ás persoas que están no camiño do emprendemento.

O punto central volverá ser a carpa situada na Praza de España, onde 
será posible visitar os stands e coñecer unha selección das mellores 

iniciativas de emprendemento do país; e participar nas 

Actividades de dinamización 
que se desenvolverán no espazo central.

A pouca distancia, nas instalacións da Facultade de Belas Artes, o 

Fab Lab Laboratorio Creativo  
achegaranos a partir do xoves 21 mesas redondas e obradoiros dirixidos a 

diferentes públicos, que terán a oportunidade de vivir a experiencia da 
fabricación dixital e adentrarse tamén no mundo da robótica.

E dentro das actividades paralelas, o Puntazo Exprés  continúa 
tendendo pontes para atraer a Pontevedra a creatividade e a innovación en 
todos os sectores co obxectivo de propiciar encontros produtivos entre os 

emprendedores e as grandes empresas galegas.

Que é o Pont-Up Store
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XOVES 21 VENRES 22        SÁBADO 23 setembro

Xornada
previa

Espazo emprendedor
NA CARPA DA PRAZA DE ESPAÑA

1. O Pont Up Store, unha iniciativa emprendedora

Estes proxectos  proveñen dun gran abano de sectores de 
actividade procedentes tanto do ámbito urbano coma do rural 

cunha gran calidade contrastada derivada dun rigoroso proceso 
de selección das numerosas candidaturas recibidas cada 

edición.

Por que  Pont-Up Store?
Porque é unha experiencia única e transformadora na que se 

dan cita miles de persoas en torno á creatividade, o 
emprendemento e as súas tendencias. 

Permite participar nun extenso programa de charlas, mesas re-
dondas, obradoiros, networkings e demostracións, con 

poñentes de primeiro nivel que comparten as súas 
experiencias, o seu coñecemento e o seu tempo c

os participantes. Un encontro onde ti es o 
protagonista.

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

inversores, institucións, empresas, patrocinadores e medios de 
comunicación, para apoiar a innovación, a colaboración, a 
formación, o financiamento e o emprendemento creativo
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2. Cooperación, innovación permanente e resultados

Esta cuarta edición do  PONT-UP STORE consolídase como o espazo de referencia do em-
prendemento en Galicia. Froito da colaboración de 35 organizacións patrocinadoras e 
colaboradoras con especial referencia á UNIVERSIDADE DE VIGO e ao Campus Crea como or-
ganizadores, e ao Concello de Pontevedra como patrocinador principal. 
 
Tralo éxito das pasadas edicións, o Pont Up Store 2017 consolídase como ESPAZO DE 
REFERENCIA DO NOVO EMPRENDEMENTO en Galicia con presenza no ámbito nacional, como 
amosan os preto de 150 proxectos de emprendemento reais e en funcionamento que son 
a mostra da capacidade de iniciativa e creatividade existente en Galicia e outros territorios 
do noroeste peninsular.

No Pont-Up Store 2017 foron recibidas 123 solicitudes de participación das que finalmente 
resultaron seleccionadas os 40 PARTICIPANTES: empresas presentes nos stands, no panel de 
actividades de dinamización ou no Puntazo Express.
Hai que destacar a acollida das Xornadas do Emprendemento destinadas a emprendedores 
potenciais ou en fase inicial, que acadaron un importante impacto non so nos emprendedores 
senón tamén na sociedade en xeral (40 actividades, 95 expertos e máis de 800 
participantes).    

Coma en cada edición, dende a organización apostouse pola innovación, aposta que se ma-
terializou na creación dunha zona de degustación dentro do Espazo emprendedor, unha 
remodelación completa da páxina web incluíndo un área de comunidade (participantes de 
todas as edicións) a incorporación dun Fab Lab Laboratorio Creativo ou a participación de 
asociacións e entidades que aproveitaron o evento para as súas xuntanzas anuais e a di-
vulgación das súas actividades coma por exemplo a Asociación Española de Mentoring e 
Consultoría e a Comunidade de WordPress entre outros.

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 xe-
ración de entrevistas aos emprendedores e contidos específicos. 

Esta é a edición da creación de comunidade tanto na comunicación online como offline do 
evento, con resultados satisfactorios pois se crea en torno ao evento unha comunidade par-
ticipativa de emprendedores que manteñen as relacións entre as diferentes empresas unha 
vez pasado o evento. 

As cifras actuais indican que o PONT UP STORE 2017 cumple con todas as expectativas da 
Organización,  con máis de 1.700 seguidores e un alcance de máis de 6.000 persoas duran-
te o evento en FaceboOk, 450 seguidores en Twitter e +500 en Instagram, a rede social 
revelación nesta edición.

Os contidos en prensa xeralista, económica, dixital, radio e televisión referidos a PONT-UP 
STORE 2017 tiveron un volume estimado de preto de 9 millóns de posibles impactos in-
formativos durante os cinco últimos meses.
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Acto de Inauguración - visita institucional
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Despois de tres días de intensa actividade, o Pont Up Store 2017 conseguiu 
superar as expectativas da Organización en canto ó numero de visitantes, 
satisfacción e participación dos emprendedores e á cantidade e calidade das 
candidaturas recibidas, resultado das innovacións e melloras introducidas en 
relación á pasada edición. Estímase que máis de 20.000 persoas visitaron os 

stands participando nas visitas e obradoiros de dinamización, ou no FabLab 
laboratorio creativo, entre outras actividades. O grado de satisfacción dos 

emprendedores presentes nos stands foi moi alto e o 100% deles recomendaría 
a outros emprendedores participar no evento.

Esta é a edición con máis novidades, pois ademáis do amplísimo programa de 

actividades, destaca a incorporación do “Pontevan: FP da rúa”, unha 
foodtruck de comida sana e saludable, orgnizado por catro centros educativos 
públicos de Pontevedra (liderados polo CIFP Carlos Oroza).

Os medios falan desta cuarta edición do Pont-Up Store como “a feira ponteve-
dresa onde nada é o que parecer ser” pola creatividade, talento e innovación 
dos proxectos participantes, o que non fai senón corroborar non só o éxito da 
celebración do evento senon tamén a calidade de emprendemento existente 
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%, o que constata que o 

emprendemento en Galicia ten un futuro prometedor e que hai moita xente que 
se atreve a soñar, como reza o claim desta edición.

3. Pont Up Store 2017 Un espazo de emprendemento
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puntazo exprés

stand de patrocinadores
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neukos

comprar en galicia the community

mi madre no me dejastar-t case

terceira pel / maría ferreirós woodding  hand made doll atelier somosocéano

7 varas

DOS tipos guapos plano pementadopra

casa da avoa fab space s.coop bico de xeado

kiare innovarte

paus PRECOALVI

6



cervexA meiga funámbulos be sherpa

conservas sotavento

las tareixas

certivedra

biorganización / biofusiónate terras da mariña

coco & lobo casal de creación

pontevan dopra 

degaltecmartina dadá

fillos do mar

la boda de nerea

send 2 me arobe cerámica
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Actividades xerais

Xoves 21

Organiza: Unión de Cooperativas EspazoCoop

Organiza: aje pontevedra

Organiza: cámara de comercio de pontevedra, vigo e 
vilagarcía de arousa
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Organiza: Unión de Cooperativas EspazoCoop

Organiza: aje pontevedra

Organiza: Equipo Sequoia -Mariem Filgueira, Noela Quintana, 
Cristina Fariñas y África Rodríguez (Espacio Arroelo)

Organiza: cámara de comercio de santiago de 
compostela

Organiza: deputación de pontevedra
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Venres 22

Organiza: Cifp carlos oroza

Organiza: a banca

Organiza: rede eusumo
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Organiza: CONCELLO DE PONTEVEDRA
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DÉBORA FRANCO
Monet Vicitultura

OSÍGRIS

plano pementa

7 VARAS

anaquiños de papel pret  a pop la boda de nerea be sherpa

star-t case la fábrica cervexa meiga

jUAN A. VÁZQUEZ GANCEDO
Adegas Martín Códaxx

BEGOÑA OCAMPO
La Pepita

xavier castaño
igalia / agasol

andrés barro
el faro de los tres mundos

Participantes

Escoitantes
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Sábado 23

7 VARAS

be sherpa

Organiza: CLUB CICLISTA POIO

Organiza: AMCESOrganiza: FUNDACIÓN RONSEL
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Actividades de dinamización
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Cata
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FabLab 

Organiza:fabspace coop/
xeneme proxectos culturais

Organiza: fabspace coop
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17

Organiza: camp tecnolóxico /
carmen san martín campos



Entrega de premios

DESEÑO DOS SELOS: SEELE COMUNICACIÓN18
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Acto de peche
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Premios



4.A satisfación dos emprendedores

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
2017 EN FUNCIÓN DAS EXPECTATIVAS 

PREVIAS

4,41

4,15
4,33

100%

4,67

4,58

*Enquisa de satisfacción enviada aos 36 participantes do Pont Up Store 2017 con 
presenza na modalidade de stand. Elaborada en Google Docs con prazo de respos-
ta entre o día 29/09 e o 05/10. Rexistráronse 32 respostas (88,89% participación). 
Valoración de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo

4,30

4,37
4,30

4,21 4,12

MEDIA OUTRAS EDICIÓNS

RESULTADOS 2017
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RELACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIONAL

Dossier emprendedores       Cartel Pont Up: 500 unid.
Flyer: 1000 unidades      Mupi: 60 unidades
Programa completo: 4.000 unid.    Carpetas: 500 unid.
Camisetas: 73       Banderola
Bolsos e Mochilas:106      Delantais: 26
Camisetas xincana:60      Roller: 4 
Cartelones en cartón pluma para photocall:3    Lona
Tímpano        

A cooperativa cultural O Cable Inglés construíu unha imaxe e trazou unha cam-
paña que se desenvolveu en multitude de formatos para alcanzar un impacto o 
máis amplo posible. Estes foron os elementos de deseño impresos ou publica-
dos que deseñaron e elaboraron:

Imáxe da páxina web (http://pontupstore.com), elaboración de
cabeceiras e avatares para as redes sociais, banners promocionais, roller portá-
til,lona para o espazo do encontro, flyers, carpetas, programas, carteis ou  mu-
pis entre outros.

Así mesmo O Cable Inglés foi responsable do Gabinete de Prensa do Pont Up 
Store 2017.

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 “Xente que 
se atreve a soñar” acompañou tanto á campaña como á estratexia de difusión 
posterior e tamén ao vídeo do evento, servindo como nexo a todos os empren-
dedores que participaron tanto nesta como nas pasadas edicións do evento que 
nalgún momento comezaron a soñar con facer as súas ideas realidade. 

5. Unha identidade propia

COLABORADORES

SEELE COMUNICACIÓN
DESEÑO DE ACREDITACIÓN 

PREMIOS

ítaca software libre
web

o cable inglés
deseño e gabinete de prensa

alba sotrlo
fotografía

inosa
montaxe letras

noel queipo
vídeo

grupo norte
montaxe carpa

bien bonito
deseño de vestuario e 

accesorios
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6. Unha Organización Emprendedora e Creativa

Susana Loroño

silvia crespo

ana olveiraxosé rodríguez

xosé rodríguez

ángela cal
dtE area 5

pedro figueroa
g4 plus

director do evento

daniel gallego
g4 plus 

secretaría técnica

ana dopico
i-mark

Emprendedores

diego parajó roberto cabeceira david conde

PAULA VIDAL

ANABEL PÉREZ
comunicación-rrss
secretaría técnica
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adela garcía-pintos
doem
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