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Microcrèdits per
emprendre
CreditBadalona vol fomentar la
creació d’empreses a la ciutat
L’Ajuntament de Badalona, en col·laboració amb la Fundació Acció Solidària
Contra l’Atur ha presentat el programa

Empreses

Mil Estrelles

Zank

Petclic

Sofatherapy

de microcrèdits CreditBadalona, que
vol fomentar la creació de noves empreses i ocupació a Badalona. El projecte, dotat de 270.000 euros de pressupost, concedirà crèdits de fins a
25.000 euros a persones que vulguin
arrencar una iniciativa empresarial a
Badalona, o bé necessitin ajut econòmic per mantenir la viabilitat d’una ja

existent. Els préstecs es podran
demanar fins al proper 6 de juliol,
seran reintegrables i sense cap
tipus d’interès. CreditBadalona té el
suport de la Federació d’Empresaris
de Badalona, la de comerciants, la
FAVB, els sindicats UGT i CC.OO. i
l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès
Nord.

Victoria Venture Capital
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Nova vida
als sofàs
Sofatherapy fabrica i ven fundes
en línia per a sofàs Ikea i vol
captar 200.000 euros per expandir-se a Portugal
La firma barcelonina Sofatherapy vol captar 200.000 euros
per treballar la internacionalització al mercat portuguès.
L’empresa, posada en marxa a
finals del 2016 per tres emprenedors barcelonins, es
dedica a la fabricació i venda
en línia de fundes per a sofàs i
cadires d’Ikea. La idea va
sorgir arran d’una necessitat
no resolta. “La meva sòcia
Andrea buscava una funda
que li permetés personalitzar
el seu sofà d’Ikea. I després
de buscar molt per internet
ens vam adonar que era una
necessitat sense resposta compartida
per moltes altres
persones”, explica
Santi Beascoa,
cofundador

El negoci va néixer d’una
inversió de 50.000 euros
dels tres socis i un crèdit
Enisa de 30.000 euros

de Sofatherapy.com. L’ensenya té actualment més de
4.000 referències de producte, que fabriquen sota comanda en un taller de Barcelona i
serveixen a Espanya.

5 milions per a ‘spin-offs’
Victoria Venture Capital preveu finançar deu projectes d’R+D+i
La societat de capital risc Victoria Venture Capital, amb
seu a Vic, ha incorporat nous socis privats que, en conjunt,
comprometen un total de 5 milions d’euros d’inversió per
a projectes d’R+D+i disruptius. Fundada el 2013 per Abel
Conill i Patricia Layola, socis de BO Capitals de Risc, el
fons preveu invertir en un total de 10 spin-offs tecnològics,
sorgides d’universitats i centres d’investigació, durant els
propers 2 anys. “A Catalunya hi ha múltiples projectes
d’investigació molt capdavanters en terrenys com l’economia circular, les smart cities i l’internet de les coses, que
necessiten inversió i acompanyament empresarial perquè
arribin al mercat amb èxit”, apunta Conill. En el darrer
any, Victoria Venture Capital ja ha invertit en els projectes d’R+D+i gestats a Catalunya Hydrokemos (500.000
euros), Nnergix (720.000 euros) i Oxolutia (300.000 euros).

Abel Conill i Patricia
Loyola, gestors i socis
de Victoria Venture
Capital

Si ets una pime,
som el teu millor
soci per créixer.
Programes de formació i ocupació, ajuda a la internacionalització i
solucions per trobar finançament, per al dia a dia i per al futur,
per fer negocis aquí ia l' estranger.
Entra a www.bancosantander.es i descobreix tot el que podem
oferir a la teva pime.

