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1. Presentació 
 
Benvolgudes i benvolguts, 

Som conscients del renou que es genera al voltant de 
l'ecosistema dels emprenedors a Espanya. Alguns, fins i 
tot, parlen de “bombolla” mentre que uns altres animen els 
emprenedors a multiplicar les seves valoracions o els 
ensenyen a “enamorar un inversor”. A l’IDI, internament, 
ho denominam el circ de l'emprenedoria. 

En canvi, tot i que suposen molt esforç, hi ha bones 
iniciatives que compten amb el suport d’equips excel·lents 
que, encara que no coneixen el discurs anglosaxó de les 
startups (en la majoria dels casos), representen 
oportunitats d'inversió que compleixen amb els criteris 
que, entre llibres i experiència després de més de 5.000 
projectes analitzats en els últims 8 anys, hem 
desenvolupat i contrastat en el mercat. 

Com a gestors de la prestigiosa xarxa d'inversors privats, 
respectam l'esforç amb el qual heu aconseguit els recursos 
disponibles per diversificar en un producte financer que 
acumula tant de passió com de risc. Els nostres socis, els 
membres de la xarxa i el family office que ens dona suport 
en el dia a dia també són fruit del treball dur i de 
generacions dedicades al desenvolupament d'empreses 
tradicionals que han sobreviscut amb talent als cicles més 
crítics. 

Encara que des de la xarxa aportarem com a principal 
servei la selecció de projectes de màxima qualitat, només 
podem recomanar projectes analitzats pel nostre equip quan 
estiguem segurs de compartir amb els inversors alguns 
criteris bàsics vinculats a la lògica de gestió aplicada 
al projecte. Per aquesta raó, considerem que la formació 
bàsica per a business angels és un pas bàsic per a 
iniciar-se en la nostra xarxa. 

Des d'aquest moment, a més de convidar-vos a compartir el 
nostre programa bàsic de formació, us animam a compartir 
experiències amb els membres de la nostra xarxa, que ja 
acumulen gairebé una vintena de projectes invertits i, 
encara que no han arribat encara a l'etapa de 
desinversions, formen part de projectes que han 
multiplicat per més de 5 la seva inversió. 

Si estau llestos.... Fem que funcioni!!! 



	

	

 

2. Per què invertir en Startups? 
 

El retorn sobre la inversió que se'ls demana a 
les startups és molt superior al de les empreses 
consolidades i per descomptat és també molt més alt que 
l'ofert per qualsevol compte d'estalvi bancària o 
obligacions de l'Estat de qualsevol tipus. No obstant 
això, i a diferència de les opcions anteriors, invertir en 
startups té un risc extremadament alt, fins al punt que la 
taxa de mortalitat d'aquestes empreses està per sobre del 
80%, i la seva taxa d'èxit pot estimar-se entre un 10% i 
un 20% en funció del sector (e-commerce, viatges i jocs 
tenen una taxa de mortalitat encara major). 

Llavors, per què invertir en startups? Us donam tres bones 
raons: 

A) Incrementa la rendibilitat de la cartera. Ja hi ha 
estudis que demostren que si es dedica un percentatge 
moderat de la cartera d'inversió a startups la 
rendibilitat d'aquesta cartera es pot incrementar 
notablement, ja que amb sumes relativament petites es 
poden obtenir rendibilitats molt elevades, descomptat 
l'efecte de la també taxa de mortalitat elevada. D'aquí 
la importància de diversificar també les inversions 
en startups. 
 

B) Controla on invertiu els vostres diners. A diferència 
dels fons i altres vehicles en els quals un gestor 
decideix on inverteix el vostre patrimoni, aquí teniu 
tot el control, ja que decidiu quan, quant i on 
invertiu. I ho fareu en empreses amb alt potencial de 
creixement que coneixeu bé, perquè us entrevistareu amb 
els seus fundadors i tindreu la informació actualitzada 
a la vostra disposició. 
 

C) Hi teniu molt a aportar. L'objectiu comú de l'equip i 
els socis Inversors-Business angels és el mateix: que 
l'empresa creixi el màxim possible de manera sostenible 
aprofitant totes les oportunitats al seu abast per 
incrementar notablement el seu valor. Les startups en 
les quals entreu com a accionista es poden beneficiar 
també dels vostres coneixements, experiència i xarxa de 
contactes, la qual cosa redundarà en el vostre benefici 
com a propietari d'un paquet de participacions de la 
societat el valor de la qual es pot multiplicar 
exponencialment. 



	

	

3. A qui pot ser útil? 
 

• Empresaris, executius i professionals interessats a 
rendibilitzar el capital invertint en projectes 
innovadors de qualsevol sector.  
 

• Executius i professionals dedicats a la selecció, 
avaluació i preparació per a ronda d’inversió o altres 
línies de finançament de projectes innovadors de 
qualsevol sector.  
 

• Executius i professionals dedicats a la mentoria i 
altres serveis, a projectes innovadors de qualsevol 
sector.  

 
4. Què oferim als inversor en aquest programa? 
 
 
     Oferim dues accions:  
 

• Realització de la 4ª edició del Fòrum d’inversió de les 
Illes Balears en format on line, que es celebrarà el 
proper dia 18 de desembre, dia 18 de desembre, on podreu 
invertir en projectes empresarials de les Illes Balears. 

• Curs avançat per inversors, de 3 sessions de 2hores. 
 
5. Estructura i contingut del curs avançat per a Business 
Angels 
 
 

1a SESSIÓ: CARACTERÍSTIQUES DE LA INVERSIÓ EN PROJECTES 
INNOVADORS. CRITERIS DE SELECCIÓ 

Data: 9 de desembre, de 18.30 a 20.30h 

• L’emprenedoria, la innovació en els negocis. 
L’ecosistema emprenedor. 

• L’oportunitat d’invertir en projectes innovadors. 

• El circ de l’emprenedoria. Situació actual de 
l’ecosistema. 

• Els Business Angels i el seu entorn. Qui són, què 
cerquen, què no cerquen, com inverteixen. 

• El Mètode de Rob Johnson. 

• Importància d’invertir a través de xarxes. 



	

	

Ponent: Erick Remedios Muiños  
 

2a SESSIÓ: BASES PRÀCTIQUES PER AVALUAR LA GESTIÓ D’UNA 
STARTUP. PRINCIPALS INDICADORS PER MESURAR EL RITME 
D’APRENENTATGE DE L’EQUIP PROMOTOR 

Data: 11 de desembre, de 18.30 a 20.30h 

• L’oportunitat de negoci: la visió. Clients, necessitats, 
solucions, proposta de valor, mercat i avantatges 
competitius. 

• El model de negoci: Osterwalder, el canvas. Patrons de 
models de negoci. 

• Fases òptimes per invertir en un projecte innovador. 

• Les mètriques vanitoses. 

• Sistema de validació del model de negoci.  

• El Lean startup, mite o eina òptima per disminuir el 
risc de les nostres inversions? 

Ponent: Erick Remedios Muiños 
 
 
3a SESSIÓ: VALORACIÓ D’STARTUPS. GESTIÓ I SEGUIMENT DE 
PARTICIPADES. 

Data: 14 de desembre, de 18.30 a 20.30h 

• Mètodes tradicionals per valorar empreses consolidades. 

• Com valorar startups sense ofegar-nos amb conceptes 
financers? 

• La funció òptima dels business angels a les empreses 
participades. 

• Eines construïdes amb base pràctica per seguir el 
desenvolupament de les startups. 

• Anàlisi pràctic de situacions.  
 
Ponent: Iván Bedia García 

 
6. Quan i on inscriure-se? 
 

Per el curs avançat d’inversor privats, us podeu inscriure 
fins dia 8 de desembre, i per el Fòrum d’inversió, vos podeu 
inscriure fins dia 17 de desembre, ambdues a través del 
següent link: https://foroinversores.businessinfact.com/ 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
7. Contacte 
 
 
 
 
+ informació i inscripció: 
 https://foroinversores.businessinfact.com/ 
 
+ contacte: pindustria@idi.es  
Telèfon: 971 17 65 65 ext. 62886 o ext. 62894  
(horari de 08.00h-15.00h) 
 
+ contacte: info@businessinfact.es 
Telèfon: +34 619 687 023 
Telèfon: +34 915 596 202 
            


