Axelera
Tens una empresa amb alt potencial
de creixement?
Barcelona Activa selecciona 30 empreses
per acompanyar-les a fer un salt endavant
en el seu negoci. Informa-te’n!

Diagnòstic
personalitzat

Plans
de creixement

Formació
i networking

Suport en la
posada en marxa

Axelera posa a la disposició de les empreses seleccionades
100 hores de consultoria experta, per part d’everis i IMAGINE,
per explorar vies d’acceleració del negoci. Els plans de
creixement es basaran en estratègies de:
Penetració de mercats
Internacionalització
Desenvolupament de nous productes/serveis
Diversificació

El programa està valorat en uns 8.000€ tot i que
és gratuït per les empreses participants

A qui va dirigit?
Empreses innovadores en sentit
ampli, que incorporin creativitat
i visió a processos i productes
Amb una facturació a partir dels 2M€
Amb domicili fiscal a l’AMB
Preferentment amb un producte
propi escalable
Amb capacitat d’actuar en un mercat
global

Fase 2
DIAGNOSI PERSONALITZADA
Estudi en profunditat les empreses
segons el model CANVAS.
Elaboració d’un informe en les visites
i entrevistes, d’acord amb la informació
recollida i l’anàlisi realitzada.

Amb un model de negoci consistent
Amb un equip directiu capaç i obert
a rebre assessorament estratègic
d’alt valor
Els socis hauran d’estar implicats
en l’activitat de l’empresa
Amb una projecció de futur ambiciosa,
sostenible i responsable
Amb capacitat d’establir aliances
estratègiques

Fase 3
DEFINICIÓ DEL PLA DE CREIXEMENT
Selecció de les 30 empreses que
tindran accés a l’assessorament
individualitzat.
Definició del pla de creixement
i d’un business case per valorar-ne
la viabilitat.
Aterratge en un pla d’accions
i iniciatives a implementar.

Fase 1

Fase 4

INSCRIPCIONS I SELECCIÓ

POSADA EN MARXA DEL PLA

Inscripció a través del formulari del web
barcelonactiva.cat/axelera
Anàlisi de les candidatures
i preselecció de les 60 empreses
que passaran a la següent fase.

Seguiment del pla d’acció
establert a través d’un equip expert
d’everis&IMAGINE.
Valoració conjunta de la
implementació i dels resultats.

Més informació:
barcelonactiva.cat/axelera

Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la ciutat i Actuació
FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarial.

