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Patrocinanous 
emprenedors

+

Uican Solutions és una empresa 
instal•lada al TecnoCampus. El 
seu principal objectiu és dissenyar 
i maquetar la imatge d’empreses a la 
Xarxa, ja sigui per ser visualitzat en PC, 
tablets o smartphones. Dissenyen i 
desenvolupen aplicacions a mida. En 
el cas dels dispositius mòbils, poden 
crear ‘web apps’ específiques o bé 
aplicacions natives, en funció de la 
naturalesa del projecte, per poder 

L’empresa, que està 

instal·lada al TecnoCampus, 

també desenvolupa 

aplicacions a mida per a 

dispositius mòbils

Uican , especialistes en el disseny i 
desenvolupament de pàgines web

utilitzar tot el potencial d’aquests 
sistemes. Disposen a més de servi-
dors propis on emmagatzemar els 
aplicatius o pàgines web. Un dels 
punts forts d’Uican Solutions són 
les intranets, aplicacions via web 
adaptades al procés de treball 
dels clients, a les quals també es 
pot vincular la web corporativa o 
la botiga virtual.Empresa | Red
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Uican

TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
W: http://www.uican.es

La preincubació 
universitària

per: TecnoCampus +
Dotar els estudiants universitaris de 

les eines necessàries perquè puguin 
engegar un projecte empresarial és un 
dels objectius i un dels trets distintius 
dels estudis que s’imparteixen al Tec-
noCampus. Amb aquest objectiu, ara 
el TecnoCampus fa un pas més en el 
suport als joves emprenedors, destinant 
a aquest un espai físic per allotjar-hi 
nous projectes nascuts d’un o diversos 
estudiants. És la preincubadora, un 

open space  amb infraestructures 
necessàries per facilitar el treball en 
equip, dur a terme reunions, disposar 
de  wifi i, en definitiva, de tot el que 
caracteritza un entorn empresarial.  
Els projectes disposen de 9 mesos 
per definir i executar el pla operatiu 
de posada en marxa del negoci.  Cada 
projecte té assignat un mentor que els 
dona suport en el procés, en l’estratègia 
de màrqueting, l’arquitectura d’equips 
i en finançament.  Actualment hi ha 4 
projectes en preincubació,  i ja són 10 els 
nous candidats de cara al proper curs. 

Els responsables de l’empresa

Es tracta d’un espai físic per 
allotjar-hi nous projectes 
nascuts d’estudiants

www.tecnocampus.cat/emprenedoria


