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ZEINI ZUZENDUTA DAGOEN

Kasu praktikoak. Negozioa garatzeko finantza-tresnak horiek baliatu dituzten enpresen 
hiru kasu.

Nolakoak diren instituzioek 
garatzen eta bultzatzen 

dituzten inbertsio-funtsak, 
arrisku-kapitala edo 
finantzaketa-lerro 

osagarriak.

Agenteen jardunbidea 
eta arriskuak ebaluatzeko 

irizpideak enpresan 
partaidetzak hartzeko edo 

finantzaketa ekartzeko.

Finantzaketa-aukera 
aproposak enpresaren 

tamaina eta garapen-fasea 
kontuan izanda.

Bolueta Engineering Group 
Bi enpresa industrialetatik 

abiatuta enpresa- 
proiektu berri bat finkatzea. 

Finantzaketari esker, 
jarduerari bultzada berria 

eman zion, zerbitzuak 
zabalduta, sektoreak 
dibertsifikatuta eta 

bezeroei kanpora ateratzen 
lagunduta.

 WIMBI technologies  
Enpresak fauna basatia 

monitorizatzeko eta haren 
jarraipena egiteko gailu 

bat garatu du, logistikaren 
eta mugikortasunaren 
merkatura egokitzen 
dena. Finantzaketak 
aukera emango dio 

gailuaren testak egiteko 
eta merkaturatze-plana 

gauzatzeko.

PAOPAO Digital 
Adimen artifizialean 

oinarritutako teknologia, 
dokumentu batean 

irudi baten irakurketa 
adimenduna ahalbidetzen 

duena. Finantzaketak bidea 
emango dio produktua 
teknologikoki garatzen 

jarraitzeko, merkatu 
nazionalean salmentak 

bizkortzeko eta nazioarteko 
merkatuetan sartzeko.

Kapitalen merkatuko eta instituzioetako agenteak. ETE-en eta ekintzaileen finantzaketa 
ahalbidetzeko haiek garatzen dituzten tresnak aurkeztea.

Jardunaldi profesionala bi multzo hauetan dago antolatuta:

EDUKIAK

• Ezagutzera ematea kapitalen merkatuek eta instituzioek eskaintzen dituzten
hautabidezko finantzaketa mota guztiak, bai finkatutako enpresei, bai ekintzaileei
zuzendutakoak.

• Jakitera ematea haiek zein eginkizun betetzen dituzten eta zein onura eskaintzen
dituzten, baita bankuz bestelako finantzaketa-iturri horiek eskaintzen dituzten
agenteen jardunbideak eta arrisku-irizpideak ere.

IKASTAROAREN HELBURUAK

• Garrantzizko negoziorako inbertsio, hedapen edo berrorientazioko proiektuak dituzten 
enpresetako kudeatzaileak eta zuzendariak.

• Epe ertainera kapital-itzulketak behar dituzten  ekintzaileak eta startup-ak.

• Finantzaketa Osagarriaren funtsak zein diren jakiteko interesa duen edonor.



PROGRAMA
09:00 - 09:15 Bertaratuei harrera egitea eta dokumentazioa entregatzea

09:15 - 09:30

Inaugurazio instituzionala 
EHUko Uda Ikastaroen ordezkaria
Josu Sánchez  
Presidentea. ELKARGI SGR 

09:30 - 10:15

Inbertsio-funtsak diseinatu eta kudeatzea  
ETEak finantzatzeko 
Juan Carlos Canudo  
Hautabidezko Inbertsioetako zuzendaria. Solventis A.V., SA

10:15 - 11:00
Kapital Pribatuan inbertitzeko estrategia eta irizpideak 
Idoia Bengoa  
Zuzendari nagusia. TALDE Gestion SGEIC, SA

11:00 - 11:30

Enpresen finantzaketa-iturria dibertsifikatzeko  
tresna berriak
Laura Mata
Zuzendari komertziala. ELKARGI SGR

11:30 - 12:00 Kafe-etenaldia

12:00 - 12:30

Negozio industrial baten jarraitutasun eta garapenerako 
finantza-estrategia 
Lourdes Moreno 
CEO. Bolueta Engineering Group, S.L.

12:30 - 13:00

Start-up bat hazteko finantzaketa. Arriskua eta aukera 
Paul San Sebastián 
Negozioaren sustatzailea eta garapen-zuzendaria.  
PAOPAO DIGITAL, SL 

13:00 - 13:30

Fauna basatitik logistikara: Teknologia merkaturatzeko 
finantzaketa 
Borja Gamecho
Bazkide Sortzailea eta CINO - Berrikuntza zuzendaria.  
WIMBI Technologies, SL

13:30 - 13:45
Ondorioak eta itxiera 
Zenón Vázquez 
Zuzendari nagusia. ELKARGI SGR

Información e inscripciones: www.uik.eus/es/nuevas-alternativas-para-lafinanciacion-empresarial

https://www.uik.eus/eu/nuevas-alternativas-para-la-financiacion-empresarial

