
Turislab porá a disposición dos proxectos
-

ción p ara a saída a os m ercados. Ade-
mais, á conclusión do programa entrega-
ranse o s recoñecementos e premios a 
aquelas iniciativas aceleradas máis des-
tacadas e  facilitaranse o s contactos d i-

rectos cos investidores participantes.

Innovación Tecnoloxía Emprendemento

Durante todo o mes de abril, podes inscribirte en Turislab 
mediante o noso formulario. Prepara o resumo executivo 

do teu proxecto ou emprega o noso modelo.

Sempre co Turismo como eixo fundamental, os proxec-
tos que opten a formar parte da primeira edición de Tu-
rislab terán que encadrarse nunha das seis categorías 
habilitadas: Gastro Tech, Travel Tech, Social Tech, Infras-
tructure Track, Camiño de Santiago e Sostibilidade.

A todos aqueles proxectos emprendedores e startups en fase Pre-Seed 
(pre-semente), non constituidas ou con menos dun ano de actividade. O re-
quisito fundamental é ter un proxecto innovador con aplicación real e efecti-
va no sector turístico.

A Aceleradora tamén está dirixida ás empresas tractoras, institucións e inves-
tidores que aposten pola Innovación e o Turismo en Galicia

A Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia Primeira e Consellería de 
Presidencia, Xustiza e Turismo é a impulsora deste programa de acelera-
ción. O respaldo do Goberno galego é a mellor garantía para os seleccio-
nados. Ademais, colaboran neste proxecto entidades como o Igape, Gain 
ou o Centro Superior de Hostalería de Galicia. A estes partners hai que en-
gadir unha selección de empresas que toman partido desta iniciativa pio-
neira en Galicia.

Dun mes de duración.

FASE 0 
INSCRICIÓN

Participarán os 15 proxectos preselec-
cionados. Un mes de duración. Finali-

FASE 1 
PRE-ACADEMIA

É o núcleo central do programa. Dura-
-

listas recibirán formación e mentoring 
para escalarse nos mercados.

FASE 2
ACADEMIA

A oportunidade de que o emprende-
mento contacte cos investidores inte-

acelerados.

FASE 3
INVESTORS DAY

DO 7 AO 29 DE MAIO

10 DE DECEMBRO

DO 7 AO 29 DE MAIO

30 MARZO AO 28 DE ABRIL

https://turislab.gal/es/inicio/#suscripcion
mailto:info@turislab.gal
https://www.instagram.com/turislabgalicia/
https://www.facebook.com/turislabgaliciaaceleradora
https://www.linkedin.com/in/turislab-galicia-679496204/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/TurislabG

