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Patrocinanous 
emprenedors

+

Duel4it és un joc social per a 
smartphones Android, de descàrre-
ga gratuïta i desenvolupat per una 
empresa amb seu al TecnoCampus. 
L’aplicació va guanyar el tercer premi 
als Creàtic del 2014. Es tracta d’un joc 
d’estratègia molt competitiu, pensat 
per ser el màxim d’equilibrat i just. 
Fugen del sistema ‘pay to win’ en 
què el jugador pot ser més poderós 
pagant per noves eines. En aquest cas, 
sempre guanyarà el millor estratega. 
Tampoc posen límits de partides, 
com sí fan altres jocs gratis, i eviten la 
publicitat intrusiva. A Duel4It també 

L’aplicació per a smarthpones, desenvolupada per 
una empresa del TecnoCampus, es va endur el tercer 
premi als Creatic de 2014

Duel4It, un joc d’estratègia per a 
Android molt competitiu

destaca l’estètica ‘steampunk’, un 
retrofuturisme d’inspiració victoriana 
que compta amb molts adeptes arreu 
del món però fins ara amb pocs jocs 
que el reprodueixin. L’empresa ja està 
preparant el desenvolupament d’un 
nou joc per a mòbils.  
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Duel4It

TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
W: http://www.duel4it.com/

Programa d’alt 
rendiment InnoEmprèn

per: TecnoCampus +
El TecnoCampus obre el termini per 

presentar candidatures per participar 
en una nova edició del programa  
Innoemprèn. Es tracta d’un programa 
d’emprenedoria orientat a  trans-
formar una  idea innovadora en una 
proposta de valor clara i diferenciada, 
amb metodologies de Customer 
Development i Lean StartUp, i de la 
mà de  mentors i tutors professionals. 
El programa s’adreça a emprenedors 
amb nous reptes, amb projectes de 
base innovadora que evidenciïn un clar 

avantatge competitiu. El termini de 
presentació de candidatures acaba 
el 26 de febrer de 2015. El programa 
s’executarà entre el 6 de març i el 17 
de juliol i fa evolucionar la idea em-
prenedora fins la posada en marxa 
amb les següents fases: situació, 
definició, dimensionament, econòmic 
i financer i localització. Entra a http://
www.tecnocampus.cat/innoempren 
i consulta les bases.

Imatge promocional del joc per a mòbils

El termini per presentar 
les candidatures finalitza 
el proper 26 de febrer


