15-Maig-2014, Barcelona
Reflexió i trobada entre empreses
Coneixement i networking pels professionals dedicats al públic infantil

Sessió de treball: Estratègies i actuacions
La iniciativa KID’S CLUSTER va detectar en el seu inici un seguit d’eixos estratègics
que hem actualitzat el 2014 amb la participació dels associats:
>
>
>
>

Comunicació amb el públic objectiu
Coneixement del públic objectiu
Relació empresa – escola
Suport a la generació de negocis i a la innovació que aporti valor als
més petits.

Us convoquem a una sessió de treball amb l’objectiu de definir i detallar aquests
eixos, com a pas necessari per tal de donar base i forma a iniciatives concretes.
Per això us convidem a dir la vostra i participar a una trobada que vol tenir un
impacte rellevant en les actuacions properes de KID’S CLUSTER.
A la trobada detallarem les estratègies i proposarem actuacions, doncs, i us
convidem a alterar la pregunta que habitualment us proposem:

Fins a on podem volem arribar plegats?
Amb el suport i la direcció de:

15-Maig-2014, Barcelona
Taller estratègic KID’S CLUSTER
Programa

On i quan

9:15h - Benvinguda i presentació d’assistents

ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Dijous, 15/05/2014 de 09:15h a 14:00h

9:30 - La importància de l’estratègia
Veurem casos d’estratègies guanyadores i com
es vinculen empreses, estratègies i clústers.
09:50 - Clústers: anàlisi i procés
Revisarem que és i que no és un clúster,
destacant-ne els elements clau del seu èxit.
> Joan Martí, Gerent de Dinamització de
Clústers de l’àrea de Desenvolupament
Empresarial d’ACCIÓ
10:10 - Focus estratègics de KID’S CLUSTER
Repassarem en grups els temes clau que tenim
entre mans i la millor manera d’abordar-los
> Comunicació amb el públic objectiu
> Coneixement del públic objectiu
> Relació empresa – escola
> Suport a la generació de negocis i a la
innovació que aporti valor als més petits.
Aquí ens repartirem en grups que treballin en
paral·lel i presentin al final.
11:15 - Presentació pels grups dels aspectes
clau en cada focus. Aportacions dels altres
assistents.
11:45 - Pausa
12:10 - Dinàmiques i activitats.
Tornarem a fer grups per a tractar sobre com
fem les coses, quines son les actuacions que
donaran suport a les estratègies.
13:00 - Presentació pels grups de les
dinàmiques i activitats vinculades a cada focus.
Aportacions dels altres assistents.
13:30 – Conclusions, compromisos i tancament
Aperitiu

Adreçat a
Membres de KID’S CLUSTER que aportin criteris
i idees vinculats a les estratègies i actuacions
del nostre clúster.

Inscripció
Accés exclusivament per invitació
Envieu un correu a info@kids-cluster.com
indicant:
 Nom de l’empresa o entitat
 Nom, càrrec i contacte dels assistents
 Focus estratègic

Més informació
info@kids-cluster.com

