MERCAT D'IDEES DISSENY
Connectant projectes creatius amb empreses

Data : dimarts, 26 de novembre de 2013
Horari: de 17.30 h a 19.30 h
Lloc: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7. 08002 Barcelona)
Imprescindible confirmar assistència a mid@bcd.es

Què és el Mercat d'Idees Disseny
El MID és una iniciativa impulsada per BCD que té com a objectiu posar en contacte a creatius
amb empreses per intercanviar idees i projectes i fomentar així les oportunitats de negoci i
l'adquisició d'innovació.

Assisteix al Fòrum d’Innovació
Si ets una empresa interessada a adquirir innovació t’esperem al Fòrum d’Innovació del MID
2013 per conèixer els projectes finalistes. És necessari confirmar assistència a Borja Piñeiro,
coordinador del MID, a través del mail mid@bcd.es o trucant al telèfon 932182 822 indicant el
nom de l'empresa i de les persones assistents.
Data: dimarts, 26 de novembre de 2013
Horari: de 17.30 h a 19.30 h
Lloc: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7. 08002 Barcelona)
Programa
17.30 h Taula rodona "La innovació empresarial mitjançant la vinculació amb el teixit
emprenedor creatiu".
17.55 h Cas d'èxit de col·laboració.
18.05 h Presentació dels 22 projectes finalistes. Un minut cada projecte amb un descans
intermedi de 15 minuts.
19.00 h Networking i inauguració de l'exposició de projectes “De la idea al negoci”.

Amb el suport especial de:

Con la col·laboració de:

Projectes finalistes i sectors relacionats
A continuació es detallen els 22 projectes finalistes. Tots ells s'exposaran i es presentaran en
60 segons a manera de elevator pitch.
TÍTOL
Coloco

SECTOR
Esport, hàbitat i segment infantil

DESCRIPCIÓ
Seients infantils que permeten
aplicacions esportives en col·legis,
centres esportius i a la llar.

Companion

Esport

Boia del tipus planxa per a la pesca
submarina.

Cooltiu

Segment infantil

Taula de cultiu per a nens i nenes.

EffortTrophy

Esport

Trofeu que valora l’esforç.

Fruit–Wall

Hàbitat

Sistema d’emmagatzematge penjant
per a fruites i verdures.

Glücksstuhl, cadira

Segment infantil

amb sort
Growing, Adaptable

Cadira per a nens i nenes de més
d'1 any.

Hàbitat

Moble de bany dissenyat per a tots.

Esport

Suport porta ampolles per a tot

and Accessible Bath
Furniture
Hydros

tipus de corredors.
Ivy

Hàbitat

Sistema de prestatgeries penjants
amb lleixes extraïbles.

Keepintouch

Esport, hàbitat

Accessori de recàrrega solar per a
telèfon mòbil.

Amb el suport especial de:

Con la col·laboració de:

Lampada

Hàbitat

Lluminària suspesa, connectant
punts de llum mitjançant cables.

Mae Eyes Hanger

Hàbitat

Penjador de paret amb una doble
vessant: decoració i funcionalitat.

Murri

Segment infantil

Joc de taula per a nens i nenes amb
dislèxia.

My first chess

Segment infantil

Escacs per a nens i nenes.

Oto Cycles BCN –

Esport

Bicicletes elèctriques Otocycles.

Esport i segment infantil

Dispositiu protector extraïble per a

Electric Bikes
Protector Iron-Xut

sabates esportives.
RooDol – Wherever

Esport

You Are

Accessori per a l’entrenament
estàtic en bicicleta i la competició
online.

Sardines

Esport i segment infantil

Botes d’aigua plegables.

Smart Pot

Hàbitat

Sistema vegetal intel·ligent suspès
del sostre.

Tree Lamps

Hàbitat

Família de llums.

Ufo

Hàbitat

Sistema de llums modulars.

WaterLamp

Hàbitat

Sistema d’il·luminació.

Amb el suport especial de:

Con la col·laboració de:

