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 Barcelona, 30 de setembre de 2014 
 
Benvolgut Sr. / Sra., 
 
Ens plau comunicar-los que des de aquest mes de setembre, la Dra. Marta Príncep s’ha incorporat com a 
nova Directora del Departament Tecnològic a BELLAVISTA.                        
 
Marta Príncep compta amb una llarga trajectòria professional com a directiva en empreses tecnològiques 
innovadores i fundacions privades, especialitzant-se en:  
 

 Desenvolupament d’ estratègies per al creixement empresarial, creació de propostes de valor 
(identificació  de necessitats, definició d’objectius, planificació estratègica i implementació d’accions, 
creació de consells; interim management. 

 

 Noves oportunitats de negoci (impuls a l’ emprenedoria corporativa i implementació de polítiques d’ 
innovació; definició i creació de noves àrees de negoci; anàlisi de mercat i avaluació comparativa de la 
competència). 

 

 Generació d’aliances i joint ventures (assessorament i recerca de socis i/o empreses 
col·laboradores;negociació i due diligences; preparació dels contracte i documents associats). 

 

 Coordinació integral de projectes (definició dels objectius tecnològics, anàlisi de risc, externalització d’ 
activitats i negociació amb CROs; seguiment operatiu -pressupost, temps, equips-;preparació d’ 
informes i documents). 

 

 Transferència tecnològica (recerca i avaluació de tecnologies, anàlisi de viabilitat comercial;negociació, 
acords de llicències i creació de start-ups;preparació de plans de negoci: assessorament de promotors i 
emprenedors). 

 
Com a Directora del departament Tecnològic, Marta Príncep també coordinarà les relacions dels clients 
amb els diferents departament d’ IP, mercantil, fiscal i laboral de BELLAVISTA per integrar tots els aspectes 
necessaris per al creixement de les empreses tecnològiques. 
 
Esperem que les nostre relacions es vegin enfortides amb aquesta nova incorporació i restem a la seva 
disposició per prestar-los tota l’ ajuda i assessorament que Vè. i la seva empresa requereixin. 
 
Una cordial salutació, 
 
 
Francesc Bellavista Arimany 

             

 


