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OBJECTIUS
Impulsar Salou com una referència en l'emprenedoria digital
vinculada al sector del turisme i l’oci

#SalouDigitalHub com a marca que reforci aquest posicionament

Crear un HUB que vinculi els principals actors empresarials i
institucionals de la regió

Impulsar la creació d'startups del sector turisme i oci

Atreure nomades digitals a Salou i la Costa Daurada

Dissenyar i impulsar esdeveniments que reforcin el
posicionament de Salou en aquest sector
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#SALOUDIGITALHUB

Creació d'un hub sectorial

Un espai de relació, activitats i projectes que vinculi els

principals actors (empreses i institucions) del sector del

turisme i l'oci amb l'objectiu de fomentar la creació de noves

startups i atreure nomades digitals

En una primera fase el hub oferirà sessions d'ideació i

formació en metodologia lean startup orientades a la

generació de les idees de negoci  que centraran al primer

Salou Startup Weekend
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SALOU STARTUP WEEKEND

Idees + talent = startups

Un esdeveniment de cap de setmana en que una vintena

d'emprenedors formaran equips dedicats al

desenvolupament de negoci. Els equips passaran de la idea a

la validació i al primer prototip en menys de 48 hores

El primer Salou Startup Weekend serà el procés de selecció

per a les primeres noves startups impulsades des de Salou

Digital Hub
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DIGITAL NOMADS SALOU

Atracció de nomades digitals

Els nomades digitals són professionals del sector digital que

busquen teletreballar durant setmanes o mesos des de

destinacions que els ofereixin una oferta atractiva d'oci i

entreteniment

Salou i la Costa Daurada, poden, si es doten dels serveis

necessaris, acollir una part d'aquests visitants d'alt poder

adquisitu per incrementar la demanda i afavorir la

desestacionalització



STARTSUD

www.startsud.cat


