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Patrocinanous 
emprenedors

+

AEM Sistemas és una empresa 
amb seu al TecnoCampus que 
ofereix serveis de monitorització i 
de control a les pimes. Se centren 
en rendibilitzar els costos energètics 
de les empreses, aplicant sistemes 
TIC per poder llegir dades de con-
sum en temps reals i gestionant-les 
de manera intel·ligent i avançada. 
L’objectiu és que els clients coneguin 
al detall quin cost té el seu consum 
energètic (elèctric, d’aigua, gas, aire) 
i com incideix en la seva producció. 
També ofereixen eines per reduir des-
peses, com ara avisos personalitzats 

L’empresa amb seu al TecnoCampus ofereix serveis de 

monitorització i de control de la despesa energètica a les 

empreses, a través de les TIC

AEM Sistemas, vies per a rendibilitzar 
els costos energètics de les pimes

en cas d’excés de consum o bé de 
talls en el servei elèctric. El camp de 
la gestió energètica eficient és cada 
cop més important de cara a reduir 
despeses, sobretot en un moment 
en què la factura per aquests serveis 
és cada cop més elevada. 
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TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
W: http://www.aemsistemas.com/

El nou programa 
Pre-Seed

per: TecnoCampus +
El nou programa Pre-Seed del 

TecnoCampus forma part de l’impuls 
a l’emprenedoria a la universitat. El 
TecnoCampus té actualment uns 2.600 
estudiants d’estudis de grau, i tots ells 
reben formació en emprenedoria.El 
programa InnoEmprèn Universitari els 
assessora, la preincubadora universitària 
els allotja i, ara, el programa Pre Seed 
els busca finançament. L’objectiu és 
que qualsevol estudiant que vulgui 
posar en marxa un projecte empresarial 
tingui el màxim de facilitats.

Amb el Pre-Seed, l’inversor que s’in-
teressi per algun dels projectes podrà 
adquirir tiquets de 500 euros a través 
d’una plataforma privada i, si l’empresa 
s’acaba constituint, els inversors podran 
recuperar els diners amb un interès 
pactat, o bé convertir-se en socis de 
l’empresa. La Fundació TecnoCampus 
reforçarà l’aposta d’aquests inversors 
i també invertirà en alguns projectes 
posant el primer tiquet de 500 euros, 
sense que hagi de ser retornat, però 
amb el compromís que, si el projecte 
es consolida, el mateix emprenedor 
tornarà l’import rebut perquè sigui 
invertit en un nou projecte.

 Actualment hi ha vuit projectes de 
la preincubadora del TecnoCampus 
impulsats per universitaris que estan 
interessats a participar en aquesta 
primera ronda Pre-Seed, que es 
presentarà el proper 5 de novembre 
en una sessió oberta.

Els responsables de l’empresa


