5-Juliol-2016, Barcelona
Coneixement i networking pels professionals dedicats al públic infantil

6 anys de KID’S CLUSTER®
Palanques pel creixement i la innovació
En aquest aniversari compartirem el resultat de l’anàlisi estratègic del sector de
productes infantils fet per ACCIÓ i que ens ajudarà a fixar prioritats i oportunitats.
Els protagonistes del sector hi estareu especialment convidats.
Créixer i innovar son dues de les ambicions que més repetidament ens han expressat
els nostres socis. Us proposem, doncs, un matí per a explorar algunes palanques que es
mostren efectives com a suport al creixement i algunes claus sobre com connectar
capacitats per a innovar.
Ho farem amb ponents experts en els seus àmbits i que reben excel·lents
recomanacions de qui ha treballat amb ells.
Tot plegat, coneixement

estratègic, visió de les palanques pel
creixement i claus per a innovar, amb una visió tan transversal com el nostre
clúster.
Amb les intervencions de:

Marta Marsé i Miriam
Sierra, cap i project
manager d’anàlisi de
clústers a ACCIÓ, són dues
de les persones que millor
coneixen el nostre clúster i
els reptes del segment dels
productes i serveis pels
infants a Catalunya, gràcies
a l’actualització de l’anàlisi
que ens mostraran.

Javi Creus, fundador de
Ideas for Change.
Considerat un dels
estrategues i pensadors
més innovadors sobre
economia col·laborativa,
ciutadana i la societat
xarxa. És autor de l’informe
@pentagrowth sobre les
palanques del creixement
exponencial.

Agraïm el suport de:

Pep Torres, inventor,
músic, dissenyador,
escriptor, creatiu i
comunicador. Dirigeix
Stereonoise, empresa al
servei del
desenvolupament de nous
productes i de la
comunicació, i el Miba
(Museu d’Idees i Invents
de Barcelona)

6 anys de KID’S CLUSTER®
Barcelona, 5-Juliol-2016

Adreçat a

Programa

> Directors generals i departamentals

09:15h – Recepció i acreditació
d’assistents

d’empreses i entitats orientades al públic
infantil i familiar, interessats en conèixer
les estratègies recomanades pel sector
i millors pràctiques pel creixement i la
innovació.

On i quan

09:30h – Benvinguda
09:35h - El sector de productes infantils
a Catalunya – update 2016:
mapeig, tendències i reptes

Palau Macaya
Sala d’actes
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona.

Dimarts, 05/07/2016
de 09:30 a 12:30h

10:15h - Prioritats i pla estratègic
de KID’S CLUSTER. Línies de treball
i aportacions dels assistents.

Inscripcions
Envieu un correu a info@kids-cluster.com
indicant:
> Nom de l’empresa,
> Nom, càrrec i dades de contacte dels
assistents
Confirmeu plaça
abans de dijous, 30 de juny
Sessió gratuïta
pel seu interès estratègic pel sector

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

10:30h- Pentagrowth:
les cinc palanques del
creixement
exponencial en la nova
economia

11:15h - Innovar, ser
disruptiu, mantenir el
seny i no oblidar el
mètode

12:00h - Debat
Moderat per Marta Martí
Directora de Marketing
de Penguin Random House
Grupo Editorial
12:30h – Cloenda
i aperitiu pels assistents.

Agraïm el suport de:

