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Aurkibidea

Zein da helburua?

Nori zuzenduta dago?

Berrikuntzaren eta metodologia berrien 
bitartez negozio ideiak azeleratzea 

eta ekintzailetza ekosistemako eragile 
nagusiekin kontaktua. 

Berritzaile izateko beharra daukaten enpresa 
tradizionalak eta startup bat defi nitu eta azeleratu 

nahi duten ekintzaileak. 
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Aurkibidea

Zer eskaintzen dugu?

Aholkularitza 
pertsonalizatua zure 

negozio/enpresa ideia 

defi nitu, azeleratu eta defi nitu, azeleratu eta 
abian jartzeko.abian jartzeko.
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Zure ideia lantzeko 

espazioak.espazioak.
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Azelerazio zerbitzua Azelerazio zerbitzua 
Madrilgo Tetuan Valley Madrilgo Tetuan Valley 
negozio azeleratzailearen 

eskutik.
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44 Bizkaia eta Madrilgo 

mentoreen mentoreen 
aholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitzaaholkularitza.
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Zer eskaintzen dugu?

Programak negozio ideien Programak negozio ideien 
defi nizio eta azelerazio defi nizio eta azelerazio 

zerbitzu bat eskaintzen du, lan metodologia lan metodologia 
berrietan berrietan oinarritua. 
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1.fasea 2.fasea

3.
fasea 4.

fasea
5.

fasea
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1.fasea
ekaina-urria Negozio ideiarenNegozio ideiaren

aurre defi nizioa
Negozio ideiaren
aurre defi nizioa
Negozio ideiaren

Ekintzailetza zentroetako teknikariek ekintzaile talde 
bakoitzaren negozio ideiaren defi nizioan lagunduko dute. 
Talde ekintzaileari lan egiteko espazioak eskainiko zaizkio. 

2.fasea
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2.fasea2.fasea

Tetuan ValleyTetuan Valley
startup 
Tetuan Valley
startup 
Tetuan Valley

azeleragailuan azeleragailuan 
Tetuan Valley

azeleragailuan 
Tetuan Valley

5 eguneko egonaldia5 eguneko egonaldia5 eguneko egonaldia
startup 
5 eguneko egonaldia
startup azeleragailuan 
5 eguneko egonaldia

azeleragailuan 

Design Sprint azelerazio prozesuan parte hartzea. Bost faseko 
prozesu berritzailea da, diseinuaren, prototipoen eta bezeroen 
iritziaren bitartez negozioen gai kritikoei erantzuna ematen 
saiatzen dena. 

Enpresa bakoitzarentzat mentore espezifi koa, ikastaro eta hitzaldiak, prototipoen garapena, beste 
ekintzaile talde batzuekin hartu-emana, Campus Madrid-eko ekosisteman 
parte hartzea…

urria

TETUAN  VALLEY

3.fasea
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4.faseaTalde bakoitzak aurreko fasean defi nitutako erronka landuko 
du. Ekintzailetza zentroek beharrezko metodologia, espazio 
eta tresnak jarriko dituzte eskuragarri ekintzaileentzat. 
Mentore talde baten laguntza eta Tetuan Valleyren jarraipena 
ere izango dute.   

urria-urtarrila Enpresa proiektuaren Enpresa proiektuaren 
garapena Bizkaian
Enpresa proiektuaren 
garapena Bizkaian
Enpresa proiektuaren 

3.fasea3.fasea
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Aurrerapenen aurkezpena eta jarraipena. Harreman zuzena 
eta networking-a mentoreekin eta egoera berean dauden 
beste ekintzaile batzuekin. 

urria-urtarrila 3 eguneko egonaldia 3 eguneko egonaldia 
Madrilen 
3 eguneko egonaldia 
Madrilen 
3 eguneko egonaldia 

(Tetuan Valley)

TETUAN VALLEY

4.fasea4.fasea
5.fasea
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2019ko otsaila Negozio ideia 
azeleratuak 
Negozio ideia 
azeleratuak 
Negozio ideia 

martxan 
jartzea

Negozio ideia 
5.fasea5.fasea
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Zer da Tetuan Valley?Zer da Tetuan Valley?
Zer egiten dute bertan?Zer egiten dute bertan?

Zer da Tetuan Valley?
Zer egiten dute bertan?

Zer da Tetuan Valley?Zer da Tetuan Valley?
Zer egiten dute bertan?

Zer da Tetuan Valley?

Ikusi testigantza errealakIkusi testigantza errealak
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Proiektu 
europarretan 

(Erasmus 
antzekoak) parte 

hartzen dute 
eta estatu zein 
europa mailako 

ekintzailetza 
mugimenduan  

erreferenteak dira

Ikusi azalpen bideoa 

VStart-up 
komunitate 

handi bat sortu 
dute, etengabe 
elkarri laguntza 

eskeintzeko

V

Bere helburu 
nagusia teknologian 
oinarritutako negozio 
ideiak azeleratzea da, 
metodologia berrien 

eta gai ezberdinetako 
adituen ezagutzaren 

bitartez 

V

https://www.youtube.com/watch?v=0GA60NWZkuw&t=
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gehiago 
ikusi

https://www.youtube.com/watch?v=e5pxYWQDsz4
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gehiago 
ikusi

https://www.youtube.com/watch?v=_hogBQ5Tce4
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SPRINT_INN,
eragile ezberdinen 
lankidetzan oinarritutako proiektua
Ekintzailetza eta berrikuntza 
zentroak: 
Gernikako Lanbide Ekimenak, Ermuako Gernikako Lanbide Ekimenak, Ermuako 
Udala, Bermeo-Mundaka-Sukarrietako 
Behargintza, Durangaldeko Lehiakortasun 
Poloa eta Azaro Fundazioa. 

Proiektu honek BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN laguntza 

dauka BIZKAIA OREKAN programaren bitartez.

Programan parte hartzen dute ekintzaile taldeek   Programan parte hartzen dute ekintzaile taldeek   Bizkaia zein 
Tetuan Valleyko mentoreen laguntza izango dute.

 Tetuan Valley 
negozio 
azeleragailua,azeleragailua,
Google Space-ren Google Space-ren 
Campus Madrid-en 
kokatua 
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Animatu eta parte hartu!

Animatu eta parte hartu!

Animatu eta parte hartu!
azaro@azarofundazioa.comazaro@azarofundazioa.comazaro@azarofundazioa.com
Telf.: +34 94 616 91 72Telf.: +34 94 616 91 72

Ekainaren 22a baino lehen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ2CvfWngaMuzolXYruz1p5OwdmISFpJk6g6fmF5ozas694Q/viewform

