10-Juliol-2014, Barcelona
4 anys de KID’S CLUSTER
Coneixement i networking pels professionals dedicats al públic infantil

4 anys de KID’S CLUSTER
Quatre anys després de començar a treballar plegats, els socis
de KID’S CLUSTER són més de cinquanta i prop de cinc-centes
empreses i institucions més estan al corrent de la nostra activitat.
Hem cultivat afinitats i encara volem més, doncs sabem que hi ha
oportunitats, possibles companys de viatge i un mercat sensible
a noves propostes.

Juguem a innovar i a aprendre junts?
En aquesta sessió podreu:
 Conèixer casos de col·laboració entre agents de diferents
àmbits.
 Entendre com les tècniques del joc es poden posar al servei
de la dinàmica empresarial.
 Coincidir amb altres socis amb qui trobar oportunitats de
col·laboració d’interès mutu.
Amb la col·laboració de:
Amb el suport de:

4 anys de KID’S CLUSTER
Barcelona, 10-Juliol-2014
On i quan

Avançament de programa
08:45h: Recepció i acreditació d’assistents
09:15h: Benvinguda
Sr. Florenci Verbon
Vicepresident de KID’S CLUSTER
Director d’EDUCA BORRAS

Cinesa Diagonal
Carrer de Santa Fe de Nou Mèxic
08021 Barcelona



Dijous, 10/07/2014
de 09:00h a 14:00h

09:25h: Casos de col·laboració:

Inscripció
Seguiu el vincle del correu electrònic que us ha
adreçat KID’S CLUSTER o envieu un correu a
info@kids-cluster.com indicant:
 Nom de l’empresa,
 Nom, càrrec i contacte dels assistents

 Sra. Laura García,
Directora General d’A WORLD
 Sra. Berta Vilardell,
Directora Comercial i Màrqueting de SERHS HOTELS
 Sra. Ana González
Responsable RSC i Medi Ambient de CAPRABO
 Sra. Clara Puigventós
Directora d’ENCÍS
 Projecte Luditrain (ponent per confirmar)

Activitat sense cost per a socis de KID’S
CLUSTER
 Confirmeu plaça
abans de divendres, 4 de juliol
 Places limitades

10:15h: Pausa

Preu d’inscripció
per a no-socis de KID’S CLUSTER:
250 € + 21% IVA per persona.

 Sra. Imma Marín
Secretària de la junta directiva de KID’S CLUSTER
Directora de MARINVA

Més informació

11:45h: Cara a cara amb les oportunitats

info@kids-cluster.com
http://www.kids-cluster.com/

10:45h: Gamificació: Jugar i guanyar
Les tècniques de joc aplicades a les dinàmiques
empresarials

Exercici de contactes entre tots els participants.
13:15h: Cloenda
 Sr. Àlex Pérez
President de KID’S CLUSTER
Director de Vendes i Producte d’ABACUS
Aperitiu pels assistents.

