FOCUS PIME I EMPRENEDORIA MARINA ALTA 2018
“ECONOMIA BLAVA I TURISME ESPORTIU”

XÀBIA, DIJOUS 22 DE NOVEMBRE DE 2018
Lloc:
Casa de cultura
Plaça de Baix, 6

Informació i inscripció:

http://www.focuspyme.es/marinaalta

Focus Pime i Emprenedoria Marina Alta 2018 promogut per:

Organitzadors i col·laboradors:

09:00-09:30 Recepció de participants.
09:30-09:45 Apertura institucional a càrrec de José F. Chulvi Español, Alcalde
de l’Ajuntament de Xàbia, i Rosario Donderis, Gerent de CREAMA.
09:45-11:00 Taula redona: l’economia blava a la comarca
L’objectiu d’aquesta taula és conèixer de primera mà, experiències d’empreses del
territori que han innovat dintre de l’economia blau. Així, comptarem amb la
presència de Joaquín Alcàzar Cano, director de CEEI Elx, que ens donarà una visió
amplia sobre l’economia blava i les oportunitats de negoci que ofereix aquet nou
plantejament econòmic.
Intervé:






Micaela García Martínez, Creadora de la iniciativa “Cuéntame un puerto”.
http://cuentameunpuerto.com/
Paco Gracia, fundador de Trip&feel. https://www.tripandfeel.com/
Carlos
Bañuls
Guilabert,
fundador
de
Naturalismolife
https://www.naturalismolife.com/
Itziar
Colodro,
cofundadora
de
Magic
&
Nature.
http://magicandnature.com/
Jaume X. Soler Marí, fundador i director de Serveis Agroambientals Marina
Alta, S.L.

11:00-11:30

Networking café

11:30-12:45

Taula redona: El turisme esportiu a la comarca

L’objectiu d’aquesta taula és conèixer de primera mà, experiències d’empreses del
territori que estiguen realitzant innovacions al sector del turisme esportiu. En aquesta
ocasió, José Francisco Mancebo, director del Patronato provincial de Turismo
Costa Blanca, farà una introducció sobre la situació del sector i el seu funcionament.
Intervenen:



Telmo Irigoyen Leclercq, http://leclercqsurf.com/
Sergio
Baudot,
Director
Comercial
Sol
y
Mar
Hoteles.
https://solymarhoteles.com/
 Jon Hormaetxe, co-fundador de Sun&co. https://sun-and-co.com/
 Ximo Sala Ferrer, representant del Centre excursionista de Pego
(CEPEGO) http://www.cepego.com/
 Juan
Pablo
Signes,
ACTIVA'T.
Online
Booking
System
https://www.activatesport.es

12:45-13.45

Conferència: Emprenedoria “Com construir una carrera esportiva
des de cero.

En aquesta conferència, Alex Pella, navegant oceànic i un dels millors navegants de
la seua generació, ens contarà com ha sigut la seua trajectòria professional.
Emprenedor nat, excel·lent mariner i regatista fi, Alex posseïx unes qualitats humanes
admirables. És el primer i únic espanyol que ha guanyat una regata transoceànica en
solitari: la ruta del Ron.
Amb el pas dels anys, Alex s’ha especialitzat en Navegació oceànica amb tripulació
reduïda, en solitari i a dos. El seu currículum és extens i variat, en ell destaca la seua
gran capacitat per a encadenar projectes i singlatures.
Als seus més de 15 anys com a professional, ha completat més de 300.000 milles
nàutiques. Destaca en la navegació en solitari, on ha aconseguit els seus majors èxits.
Moderadora:
Rosario Donderis, Gerent de CREAMA http://www.creama.org/

13:45 Tancament Institucional a càrrec de José Javier García, President del CEEI
Elx, i Rosario Donderis, Gerent de CREAMA.

