divendres, 05 de novembre de 2021

En marxa la XIII edició del programa Explorer a la
UdL
Banco Santander, a través de Santander Universidades, al
costat del Centro Internacional Santander Emprendimiento
(CISE) i la Universitat de Lleida conjuntament amb l’Institut
Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, posen en marxa la XIII
edició del programa Explorer amb l'objectiu de fomentar
l'emprenedoria jove.

Descaregar imatge

Aquesta iniciativa, de gran èxit a Espanya i l'Argentina, va
arribar recentment a Xile i Mèxic en format digital i per a
aquesta edició, que donarà principi al gener de 2022,
comptarà amb la participació del Brasil i Portugal.
El programa, que al llarg dels anys ha anat evolucionant i perfeccionant el seu model, s'aferma en una fase nova
en la qual integra dos elements que es complementen: formació en línia i expansió internacional als països amb
presència del Grupo Santander perquè els joves, a través de la formació amb metodologia “learning by doing” i
mentoría per part d'experts, puguin dur a terme projectes reals.
Explorer ofereix als joves 12 setmanes per a connectar amb una comunitat internacional d'emprenedors, validar la
seva idea de negoci i desenvolupar les habilitats necessàries per a transformar-la en una solució viable i
sostenible.
A més de conceptes com la validació dels models de negoci, projeccions financeres, creació de landing page o
de pitch comercial, entre altres, els participants parlaran d'emprenedoria i mostraran les seves idees davant
fundadors de startups i experts internacionals com Steve Blank, pare de l'emprenedoria moderna, qui ha participat
en les dues últimes edicions del programa. També comptaran amb sessions Q&A amb experts i alumni Explorer,
interactuaran en diferents plataformes socials i crearan així una comunitat favorable al networking malgrat la
distància i de les dificultats en el context de pandèmia.
Els equips que liderin els projectes més destacats de la present edició gaudiran, a l'estiu de 2022, de l'Explorer
Trip: una setmana d'immersió al costat de centenars d'emprenedors en el hub d'innovació EIA - European
Innovation Academy de Porto.
Per a l'estudiant d'enginyeria electrònica de l'EPS de la UdL, Amin Mansouri, participant d'Explorer 2021 i el
projecte del qual, Qortex, ja està en fase de disseny final, “el més important del programa és que pots
fer networking amb altres persones, aprendre de les seves idees, el seu estil i la seva visió, alguna cosa que és
molt útil per a millorar.”
Tota la informació està disponible a Santander X [
https://www.santanderx.com/calls/explorer-2022-primera-edicion-espanol/61547f133119c1001448e4d8?detail=true
]. El termini d'inscripció per a la pròxima convocatòria (gener de 2022), finalitzarà el pròxim 9 de desembre.
Més informació a: https://explorerbyx.org/ [ https://explorerbyx.org/ ]
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