
   

 
               

                   Pitch and Win 2018 

2a edició del Concurs d’elevator pitch en el marc del 
5è Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya 

 
 

 
URV Emprèn torna a llençar una nova edició del Concurs d’elevator pitch, Pitch and 
Win 2018. Un concurs obert a tots els empresaris i emprenedors amb projectes per 
desenvolupar o empreses establertes amb màxim 5 anys de vida.  
 
Com participar?  
 Envia’ns el material a emprenedoria@urv.cat en un dels següents formats: 

o Un vídeo de presentació del vostre projecte o empresa  d’una durada màxima 
de 2 minuts. 

o Una presentació en un altre format que escolliu (text o imatge) d’una extensió 
màxima de mitja plana A4. 

 Posa en l’assumpte: Concurs Pitch and Win 2018 
 Inclou en el missatge les teves dades de contacte (nom, telèfon, e-mail i DNI). 
 La data límit per a la recepció de projectes és el dia 16 de maig 2018. 

 

Com se seleccionaran els projectes finalistes? 

 Un jurat format per professionals de l’emprenedoria i l’empresa seleccionaran els 10 
millors projectes. 

 Els criteris de valoració que el jurat tindrà en compte son: 
o Originalitat de la presentació del producte o servei 
o Impacte del missatge 
o Grau d’innovació 
o Diferenciació 
o Recursos disponibles 
o Gestió comercial i estratègia de màrqueting 
o Viabilitat 
o Comunicació global del projecte  

 
Qui serà el guanyador del concurs Pitch and Win 2018? 

 
 Els 10 projectes pre seleccionats pel jurat participaran en un concurs de 

presentacions en directe davant el públic assistent i un panell d’experts en 
comunicació i empresa. El concurs forma part del programa de la 5ª edició del Dia 
de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya que tindrà lloc al Conservatori de 
Música de la Diputació de Tarragona a Reus el proper 14 de juny. 

 Tots els assistents al concurs com a públic disposaran d’una butlleta per poder 
votar el millor elevator pitch in situ en finalitzar la sessió. 

 Tot seguit es procedirà a l’obertura de l’urna i al recompte de les butlletes. 
 El premi al millor projecte serà un iPad o similar. 
 El lliurament del premi es farà abans del dinar.  

 


