Barcelona

20-Febrer-2013

Visita a empresa
Coneix els socis del clúster
i esbrina fins a on podeu arribar plegats

Espais per a mullar-se i créixer
Programa
>
Lenoarmi és un Mètode per a tota la família
i una escola d'Educació Física Integral
desenvolupada a Barcelona des de l'any
1965. A l'escola Lenoarmi realitzen natació
per a bebès i embarassades, a més d’un
ampli ventall d’activitats adreçades a
infants, entre d’altres.

Eurofitness és la marca comercial del Grup
Ubaefitness, dedicat al disseny, construcció i
gestió d’instal·lacions per a la pràctica de
l’esport, el fitness i el wellness. És un grup
líder en el sector amb més de 25 anys
d’experiència. Actualment gestiona 13 clubs,
la majoria ubicats a Catalunya, i la resta, a
España i Europa.
A partir del grup de treball sobre esport i
infància celebrat recentment, volem
entendre també aquests espais com a
espais comercials on es poden oferir altres
productes i activitats. Així, us oferim una
visita a espais que suposen un canal efectiu
d’apropament al públic familiar que valora
un estil de vida saludable. I us convidem a
considerar com establir-hi una relació
privilegiada amb el públic familiar i
desenvolupar noves propostes i iniciatives
que incrementin el valor facilitat al client.

On i quan
Eurofitness Horta (T: 93 407 24 48)
C/ del Pedrell, 192-202. 08032 Barcelona
Lenoarmi (T: 93 203 82 24)
C/Dr. Roux 19-21: 08017 Barcelona
Dimecres, 20/02/2013 de 10:00h a 14:00h

Amb el suport de:

>
>
>
>
>
>

09:30h: Recepció d’assistents
a Eurofitness Horta
(c. del Pedrell, 192-202)
09:45h: Presentació d’Eurofitness
10:15h: Visita a les instal·lacions
11:00h:Trasllat a Lenoarmi
(Dr. Roux 19-21)
11:30h: Presentació de Noemí Suriol,
coautora i continuadora del Mètode
Lenoarmi©
12:00h: Visita a les instal·lacions
12:30h: Debat: Possibilitats de
col·laboració entre empreses assistents:



Millorar l’apropament de productes i
serveis al públic infantil i familiar.
 Increment de la proposta de valor
en aquest canal.
 Altres propostes de col·laboració.

>

13:30h: Aperitiu i final de la visita

Més informació
Antonio Naranjo, Clúster manager de KID’S CLUSTER
anaranjo@kids-cluster.com; 663 873 618
Xavi Esteve, Clúster manager d’INDESCAT
xesteve@indescat.org; 672 21 98 07

