Nota de premsa

Barcelona, 13 de novembre de 2013,- ByHours.com, startup catalana fundada el març de 2012 i exemple
d’innovació en el sector turístic, ha viatjat a Israel aquesta setmana, juntament amb la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona i altres empreses tecnològiques. Avui, a Tel Aviv, tindrà lloc l’acte “Venture
Capital Event. Catalan and Israelis Succesful Tecnological companies. Success Stories”, on el CEO de
ByHours.com, Christian Rodríguez, parlarà representant el paper de l’emprenedoria a Catalunya, i centrarà el
seu discurs en el paper dels joves, el sector tecnològic i l’experiència d’emprendre al nostre país.
ByHours.com forma part dels tres casos d’èxit que es mostraran avui a Tell Aviv, per part de Catalunya,
juntament amb Akamon i Scytl.
L’acte, organitzat per Acció i CTecno, ha començat aquest matí a les 9h, amb les paraules del Conseller
d’Economia i Coneixement, Andreu Mas- Colell, i acabarà sobre les 13h, quan totes les startups i les
personalitats de la Generalitat agafaran el vol de tornada d’aquesta Missió a Israel que ha durat 4 dies. Avui, a
banda d’institucions israelianes i catalanes, l’acte comptarà amb la presència d’importants fons d’inversió
israelians, com ara Pitango i Vertex Venture Capital, i també catalans, com ara Inveready, Nauta Capital o
Ysios Capital.
Christian Rodriguez, CEO i fundador de la companyia, destaca la importància d’aquestes jornades i sobretot, el
fet de poder formar part d’aquesta missió representant l’emprenedoria a Catalunya: “Catalunya té molta força
i moltes oportunitats. Amb un viatge com aquest, te n’adones del gran ecosistema emprenedor que té un
país de referència en aquest sector, Israel, i de tot el que ens queda per aprendre. Això sí, nosaltres tenim les
eines per fer-ho, a Catalunya el teixit emprenedor és immens, les possibilitats de crear sinergies i créixer hi
són, i les hem de saber aprofitar. La meva experiència amb ByHours.com està sent molt intensa, però molt
gratificant, i si ara em preguntessin on fundaria l’empresa (amb projeccions d’internacionalització en els
propers mesos), no dubtaria i tornaria a escollir
Barcelona com a ciutat per tirar endavant el
projecte”.
ByHours.com, guanyadora del Premi a la Millor
Iniciativa Empresarial de Catalunya enguany, és la
primera i única plataforma a nivell internacional
que permet reservar hotels per packs d’hores. Ja
treballa amb les principals cadenes internacionals
com ara Accord, Hilton, NH, H10, Eurostars o
Tryp, amb empreses com Grupo Areas, Viatges
Carrefour o eDreams, té un equip de 23 persones
i a principis de 2014 obrirà mercat a Londres.
Christian Rodriguez, CEO y fundador de ByHours.com als Premis AIJEC
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