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Patrocinanous 
emprenedors

+

Formbytes, empresa amb seu al 
TecnoCampus, ofereix impressores 
3D de qualitat professional a tra-
vés d’un kit molt fàcil de muntar 
i econòmic. L’objectiu és apropar 
aquesta tecnologia al gran públic, 
especialment a l’àmbit de l’ense-
nyament, per això volen produir una 
impressora a l’abast de tothom. A 
Formbytes destaquen el component 
educatiu de les impressores 3D, que 
obre un nou món de possibilitats, 
per això aposten per la formació 
sense límit d’edat amb aquest 
kit ideal per iniciar-s’hi. Realitzen 

L’empresa mataronina vol posar a l’abast del gran 
públic aquesta tecnologia, pensant especialment en el 
sector educatiu

Formbytes, impressores 3D de qualitat 
i econòmiques per a tothom

cursos especialitzats perquè els 
professors puguin formar als seus 
alumnes en aquest àmbit, i ofereixen 
descomptes per a centres docents. 
A més, les impressores arriben amb 
una divertida i cridanera gamma de 
colors a escollir. 
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Últims dies per optar 
als premis Creàtic

per: TecnoCampus+
Els emprenedors que vulguin optar 

a algun dels guardons de la quinzena 
edició dels premis Creatic tenen 
temps per presentar-s’hi fins al 13 
d’octubre. Els guanyadors es donaran 
a conèixer el 19 de novembre en el 
transcurs de la Nit de l’Emprenedor.

Els candidats han de presentar 
un resum executiu del seu projecte 
i un vídeo de presentació. En base 
a aquest material, en una primera 
fase de selecció, un comitè intern del 
Tecnocampus preseleccionarà els 
deu projectes finalistes. Posterior-
ment, els emprenedors els hauran 
de presentar en un format ‘elevator 
pitch’ davant el jurat, que triarà els 
guanyadors. 

Als premis hi poden optar projec-
tes de nova creació o bé empreses 
constituïdes el 2015, amb component 
innovador i/o tecnològic. El primer 
classificat obtindrà 8.000 euros, 
el segon, 5.000 euros i el tercer, 
2.500 euros. A més a més, els tres 
guanyadors obtindran un 50% de 
bonificació durant el primer any de 
l’estada a la Incubadora.

Els premis Creatic han estat 
tradicionalment una de les vies 
d’accés a la incubadora, que ha 
permès posar en marxa projectes 
empresarials com la plataforma de 
micromecenatge cultural Verkami o 
l’empresa d’investigació de malalties 
minoritàries Mynorix.

Part d’una de les impressores de l’empresa


