NOTA DE PREMSA
PRESS RELEASE
Cada projecte seleccionat podrà aconseguir fins a 750.000€ de finançament

Wayra Barcelona llança Co-Investment Day, una nova convocatòria
dirigida a startups tecnològiques en fase de creixement
•

Co-Investment Day és una jornada impulsada conjuntament por Wayra Barcelona, Nekko
Capital, OneRagtime i Fundació Innovació Bankinter.

•

La convocatòria està oberta a startups enfocades a Data Analytics, Inteligencia Artificial i
Machine Learning; Vídeo, Realitat Virtual i Realitat Augmentada, i 5G i Edge Computing.

•

El termini de presentació de propostes està obert fins al 13 de novembre a la web
https://wayraes.typeform.com/to/PgweAv).

Barcelona, 22 d’octubre de 2018.- Wayra Barcelona, el hub d’innovació oberta de Telefónica
Open Future_, juntament amb Nekko Capital, OneRagtime i Fundació Innovació Bankinter,
ha obert una convocatòria dirigida a startups tecnològiques en fase de creixement que busquen
finançament.
Per a participar en el Co-Investment Day, les startups interessades podran inscriure’s fins al
13 de novembre a través d’un formulari online (https://wayraes.typeform.com/to/PgweAv).
Es busquen startups madures i en fase de creixement amb projectes enfocats en Data
Analytics, Intel·ligència Artificial i Machine Learning; Vídeo, Realitat Virtual i Realitat
Augmentada, i 5G i Edge Computing, que optaran a rebre finançament de fins a 750.000€
per a desenvolupar els seus projectes, i l’oportunitat de poder treballar directament amb
Telefónica i els seus clients.
El 13 de novembre seran preseleccionades les startups que tindran l’oportunitat de presentar
els seus projectes al Co-Investment Day, que se celebrarà el 20 de novembre en l’espai
DayOne de CaixaBank a Barcelona. En aquesta jornada, cada startup comptarà amb 30
minuts per a presentar la seva empresa davant d’un jurat compost per Julián Vinué, de
Wayra Barcelona, Mercè Tell, de Nekko Capital, Pablo Lancry, de Bankinter, i Josep Solé, de
OneRag Time, que a més a més, estaran acompanyats per tres experts de Telefónica en els
verticals als quals va dirigida la convocatòria, que faran de validadors tecnològics.
El Co-Investment Day Barcelona és una oportunitat per a startups que busquen donar-se a
conèixer i aconseguir finançament, presentant els seus projectes davant de quatre grans
inversors de l’ecosistema startup, Wayra, Nekko, Capital, OneRagtime i Fundació Innovació
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Bankinter, que amb aquesta convocatòria pretenen optimitzar recursos d’inversors i
d’emprenedors, concretant esforços en un mateix esdeveniment.
Wayra, el hub d’Innovació Abierta més global, connectat i tecnològic del món
El passat mes de setembre Telefónica va presentar la nova etapa de Wayra, amb el focus posat
en accelerar empreses tecnològiques, més madures i que encaixin amb els projectes estratègics
de la mateixa Telefónica, per a orientar-se així al negoci.
Amb presència a 16 països a través de les seves Acadèmies i els seus hubs d’innovació,
Telefónica ha invertit des de 2011, entre Wayra i els seus fons, més de 160 milions d’euros. Més
de 400 de les startups accelerades dins del programa d’Innovació Oberta segueixen actives, i,
d’elles, més d’una vintena han assolit un valor per sobre dels 50 milions de dòlars.
.

Per a més informació
Direcció de Comunicació Telefónica Catalunya
C. Valenciana, I. Balears i R. Múrcia
Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 5 – planta 23
08019 Barcelona

Tel: 931234012
premsacatalunya@telefonica.com
http://www.telefonicamediterraneo.com
@TelefonicaCAT @TelefonicaMED_

