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080 Investor Day Raising Brands 

Una iniciativa de: 

080 Barcelona Fashion i Seed&Click, dins del seu 

IV Fòrum d’Inversió Internacional de la Indústria de la Moda 

#080InvestorDay 
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Tens un projecte empresarial disruptiu, innovador, creatiu, viable, original i escalable, dins 
del sector de la  moda? 

Anima’t i presenta el teu projecte empresarial al  080 Investor Day Raising Brands!  

El termini per registrar-te és l'1 de Juny 2018. 
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1. OBJECTIUS                                                                                                                              

080 Barcelona Fashion i Seed&Click organitzen la IVª Edició del 080 Investor Day amb 
l’objectiu de detectar nou talent en la indústria de la moda. Per aquest motiu i dins 
d’aquest esdeveniment, emprenem la iniciativa ‘080 Investor Day Raising Brands’, en la 
cerca de marques emergents de moda prometedores que s’hagin creat a Catalunya 
recentment.  

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és donar suport, visibilitzar i potenciar les 
iniciatives emprenedores de dissenyadors de moda, així com posar en rellevància el nou 
talent emergent del sector ajudant-lo a aconseguir capital. 

2. MODALITAT FÒRUM D’ INVERSIÓ                                                  

Es podran presentar al Fòrum d’Inversió, marques emergents de moda amb base a 
Catalunya i desenvolupades per dissenyadors i/o emprenedors majors d’edat de totes les 
nacionalitats. Els seus impulsors, han d’estar actualment treballant en el projecte 
empresarial de moda i/o accessoris, el qual ha de tenir un màxim de facturació anual de 
50.000€ o un màxim de 4 col·leccions desenvolupades.  

La llengua de l’esdeveniment serà l’anglès. 

3. PARTICIPANTS           

Els projectes es podran presentar individualment o en grup. En el cas que el projecte sigui 
un dels seleccionats com a finalista i si l’equip consisteix en més d’una persona, l’equip 
haurà d’indicar la persona que presentarà el projecte el dia de la Gran Final.  

4. ÀMBITS D’ APLICACIÓ                                              

Totes les marques o dissenyadors hauran de ser dissenyadors i comercialitzadors de 
moda, els quals podran o no incloure aspectes relacionats amb els següents àmbits: 

- Sostenibilitat 
- Disseny 
- Tecnologia 
- Big Data 
- Wearables 
- Teixits intel·ligents 
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5. FASES            

 5.1. Presentació dels Projectes.  

Els projectes s’inscriuràn al Fòrum d’Inversió a través de la següent pàgina web, on hauran 
de completar la informació demanada: http://bit.ly/1dM0ULW Caldrà que seleccionin 
“080 Investor Day Raising Brands 2018” com a resposta a la pregunta ‘Do you want to 
present your Project to any of the following Events?’  
en l'apartat “Additional questions”. 

Els projectes es presentarà en anglès. 

 5.2. Selecció.  

Un jurat d’experts analitzarà tots els projectes presentats i seleccionarà un màxim de 5 
marques emergents finalistes.  

La llista de 5 finalistes per a la Gran Final del Fòrum s’anunciarà a partir del  05/06/2018. 

5.3. Gran Final.  

Tots els finalistes presentaran les seves marques en format elevator pitch (un màxim de 5 
minuts de duració) a l’esdeveniment que tindrà lloc el 26/06/2018 davant dels membres 
del jurat, inversors i la resta dels assistents. Acabades les presentacions, el jurat es reunirà 
a porta tancada i seleccionarà la guanyadora. Una vegada feta la selecció, s’entregarà el 
premi.  

El concepte d’elevator pitch es refereix a la presentació d’un projecte en un temps limitat, 
centrant-se en la informació i els punts més rellevants i de major interès per al públic al 
qual ens dirigim. 

 

6. INFORMACIÓ QUE S’HAURÀ DE PRESENTAR                                                   

Els participants hauran de presentar la següent documentació: 

- Nom i descripció del projecte 
- Nom i experiència dels membres de l’equip 
- Situació del mercat: problema i oportunitat per a resoldre’l 
- Model de Negoci o Pla de Comercialització 
- Competència 

http://bit.ly/1dM0ULW
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- Avantatge competitiu 
- Projecció financera 
- Necessitat i ús dels  fons. Possible sortida del inversor. 
- Fotografies dels productes de la marca 
- Vídeo (no obligatori) 

 
 
 
7. CRITERIS DE SELECCIÓ                                                                        

- Capacitat d’innovació i transformació del projecte: en quina mesura actuarà sobre 
els models actuals de negoci, producció, gestió i vendes.  

- Viabilitat: pla d’empresa, viabilitat econòmica, generació d’ocupació, “track 
record”, internacionalització, etc. 

- Capacitat de l’equip que gestiona el projecte: experiència i actitud. 
- Capacitat comunicativa i viral: originalitat i capacitat de convicció del vídeo 

presentat, mobilització a les xarxes socials i impacte positiu del negoci. 
 

8. FORMACIÓ PER A L’ ELEVATOR PITCH                          
      

Silvia Bueso, experta en Fundraising i Elevator Pitch, impartirà un taller als finalistes on els 
oferirà la informació necessària per a preparar la seva presentació davant del jurat de la 
forma més adequada.  

 

9. JURAT             

Es comunicarà un mes abans de l’esdeveniment. 

 

10. PREMIS. (S’anunciarà properament)                        

El participants d’aquesta edició opten a un premi valorat en 120.000 € en serveis y 
beneficis oferts per companyies líders en el seu sector. 
 
11. COORDINACIÓ DE LA INVERSIÓ                                                                       

Seed&Click SL podrà coordinar la inversió en qualsevol dels projectes presentats si així ho 
estimen els/les inversors/es interessats/des que no pertanyin a la xarxa de Seed&Click 
Angel Network (propietat de Seed&Click) i que per tant acceptaran les condicions 
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establertes per invertir en els projectes presentats. Seed&Click donarà suport a inversors 
nacionals i internacionals pel millor transcurs de l’operació. 

 
12. INFORMACIÓ I CONTACTE                                 

Organització: Seed&Click, S.L.  

CIF: B-66141946  

933 622 379 // 717102950 // 649234437 

Consultes: comunicacion@seedandclick.com; project@seedandclick.com 

 

13. NORMES DE PARTICIPACIÓ _                                

1. Tots els participants del 080 Investor Day Raising Brands co-organitzat per Seed&Click  i  
080 Barcelona Fashion accepten les següents condicions de participació: 

a) Totes les dades facilitades pels participants hauran de ser correctes, veraces i 
complertes. 

b) El contingut de les propostes presentades pels participants hauran de ser d’elaboració 
pròpia. 

c) Qualsevol contingut publicat pels participants en la seva inscripció a 080 Investor Day  
Raising Brands, haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual referent a aquest 
mateix contingut. 

d) No es transmetran ni es distribuiran continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que 
atemptin contra els valors i la dignitat de les persones. 

e) Hauran de respectar les opinions i manifestacions dels altres participants. 

f) Hauran d’adoptar una actitud i un llenguatge respectuós envers els altres participants. 

g) Hauran d’utilitzar la pàgina web d’acord amb la seva finalitat i en cap cas amb objectius 
il·legals, comercials, promocionals i/o publicitaris. 

h) Les dades de caràcter personal obtingudes a través de llistes de distribució o a través de 
la pàgina web en cap cas es posaran a la disposició de tercers.  

i) No s’utilitzaran els correus electrònics o dades dels usuaris de la pàgina web per a enviar 

mailto:comunicacion@seedandclick.com
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comunicacions comercials no autoritzades. 

j) Els participants al 080 Investor Day Raising Brands, co-organitzat per Seed&Click i 080 
Barcelona Fashion dins del 080 Investor Day, cedeixen els drets necessaris per a filmar, 
fotografiar les presentacions, utilitzar les imatges dels participants i les presentacions per 
a la comunicació. També autoritzen l’ús del material presentat i obtingut durant el concurs 
per a l’elaboració i divulgació de newsletters, notes de premsa, xarxes socials, blocs, etc. 
amb objectius promocionals i de comunicació. 

k) Cada participant podrà presentar només un projecte. 

l) La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

m) Els participants poden enviar la sol·licitud i realitzar la seva presentació en qualsevol 
dels següents idiomes: català, castellà o anglès. Tot i així, la llengua de presentació dels 
projectes a l’esdeveniment serà l’anglès.  

2. L’Organització del 080 Barcelona  Fashion junt amb Seed&Click, com co-organitzadors 
del 080 Investor Day, es reserven el dret d’excloure del Concurs qualsevol participant que 
incompleix les condicions de participació establertes en aquestes mateixes bases, sense 
perjudici d’altres mesures legals.  

 


