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COL·LABOREM,
INNOVEM, CREIXEM
www.kids-cluster.com

EL
CLÚSTER
ES FA
GRAN

Ja han passat sis anys i KID’S CLUSTER s’ha fet gran. Gràcies a les més
de 60 empreses i organitzacions que l’integren, podem assegurar que
comença a ser un agent important i a tenir en compte en el sector. No en va
representem empreses que facturen 2.195 milions d’euros i que donen feina
a més de 18.000 persones al nostre país.
Però per què creix el clúster? Es evident que les empreses i els professionals
de l’àmbit dels productes i serveis a la infància el visualitzen com una eina
útil profitosa. El clúster és un espai on fer nous contactes, on treballar
projectes conjunts amb altres membres, on formar-se en els temes específics
que ens afecten, on descobrir les tendències del mercat.
Un seguit d’avantatges que cada dia que passa prenen més sentit.
L’economia està canviant, i a una velocitat que no som capaços de calibrar.
L’economia col·laborativa i circular està agafant una embranzida inèdita i
que no té marxa enrere. Els models de negoci s’estan transformant gràcies a
la tecnologia, a la crisi que hem deixat enrere i a la nova percepció que tenen
els millennials i les noves generacions del què és el consum.
En aquest context, KID’S CLUSTER és una plataforma extraordinària
i imprescindible per afrontar aquest procés de transformació amb les
màximes garanties. Des de KID’S CLUSTER ens esforcem cada any a oferir
més i millors serveis, totalment ajustats a les necessitats dels nostres
associats.

Àlex Pérez
President de Kid’s Cluster
presidencia@kids-cluster.com

Però a partir d’ara encara volem anar
més lluny. Gràcies al feedback rebut per
tots els socis i amb la col·laboració
que ens ha donat ACCIÓ estem
revisant l’enfocament, la
mirada de l’organització cap
al mercat. La nostra estratègia
ha de tenir els infants, les seves
famílies i el seu entorn com a objectiu
central de totes les nostres accions. Perquè si
posem el client final a l’eix de la nostra activitat
serem capaços de generar nous productes
i serveis, noves oportunitats de negoci
transversals i profitoses que ens faran
créixer a tots. I que al cap i a la fi és del
què es tracta.
Per tot plegat, als que encara no
formeu part de KID’S CLUSTER vull
convidar-vos a què us beneficieu
al màxim del què suposa formar
part d’aquest apassionant projecte.
I als que ja gaudiu dels nostres
serveis vull agrair-vos la confiança
i fidelitat, i també demanar-vos que
mantingueu sempre l’exigència. Només
així assolirem totes les fites que ens
marquem.
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QUE ÉS UN CLÚSTER?
Un clúster és un grup d’empreses
i institucions que operen en un mateix
mercat i que s’ajunten per obtenir
avantatges competitives. És una nova
manera d’entendre els negocis basada
en col·laborar més per competir millor.

PRINCIPALS BENEFICIS PELS
MEMBRES DE KID’S CLUSTER
Activitats d’estímul de la innovació
Participació en projectes col·laboratius
Anàlisi de les tendències del mercat
Tallers, interclusters workshops i formació
especialitzada
Networking i intercanvi de coneixement
en el sector
Desenvolupament d’estratègies de posicionament
internacional
Capacitat d’interlocució amb les institucions
Accés a línies d’ajuts i fonts de finançament
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UN SELFIE DEL SECTOR
El nostre sector està format per empreses i altres agents amb presència a Catalunya que tenen activitat
relacionada amb el segment infantil (fins als 12 anys), amb independència de la categoria de productes
o serveis que comercialitzin o del canal que facin servir.

EMPRESES TREBALLADORS FACTURACIÓ
GLOBAL

(no inclouen autònoms)

406

15.700

3.500

MILIONS D’EUROS

Font: ACCIÓ a partir de
dades ORBIS-INFORMA

Número
Empreses

% Empreses

Facturació
(milions €)

% Facturació

Alimentació 		

13

3,20%

1.680,60

48,04%

4.444

28,20%

Puericultura 		

38

9,36%

231,15

6,61%

684

4,34%

Higiene i cosmètica

6

1,48%

51,02

1,46%

190

1,20%

Salut 		

9

2,22%

73,30

2,10%

273

1,73%

Moda 		

18

4,43%

57,17

1,63%

503

3,19%

Habitatge 		

17

4,19%

33,36

0,95%

300

1,91%

Bàsics, funcionalitat, moda

101

24,88%

2.126,61

60,80%

6.393

40,58%

Jocs i Joguines 		

104

25,62%

538,02

15,38%

1.738

11,03%

Audiovisuals 		

28

6,90%

57,30

1,64%

556

3,53%

Serveis de lleure 		

22

5,42%

39,24

1,12%

434

2,75%

Espais de lleure 		

36

8,87%

118,17

3,38%

931

5,91%

190

46,80%

752,73

21,52%

3.658

23,22%

Editorials 		

43

10,59%

193,76

5,54%

930

5,90%

Material escolar 		

22

5,42%

247,83

7,09%

1.178

7,48%

Serveis d’aprenentatge

33

8,13%

142,91

4,09%

3.374

21,42%

Aprenentatge 		

98

24,14%

584,50

16,71%

5.482

34,79%

Consultoria 		

17

4,19%

34,15

0,98%

222

1,41%

Total 		 406

100%

3.497,99

100%

15.755

100%

Segments funcionals

Lleure i entreteniment

4

Número
Treballadors

% Número
Treballadors

EL CICLE DE VALOR

Centres de formació i coneixement

DELS PRODUCTES INFANTILS A CATALUNYA

Associacions i Kid’s Cluster

Els clients dels nostres associats són els infants i
les seves famílies. Però com ajuda KID’S CLUSTER
a donar valor a tot el recorregut entre el proveïdor
i el consumidor final?

Administració i Polítiques Públiques
Fires especialitzades

PROVEÏDORS
• Bàsics, funcionalitat i moda

MERCATS
INTERNACIONALS

• Lleure i entreteniment
• Aprenentatge
IMPORTADORS

ESPAI D’ÚS O
EXPERIÈNCIA

MARQUÈTING I TECNOLOGIA
• Licensing
• Influencers

• Centres educatius

• Mitjans de comunicació

• Espai outdoor i indoor
• Centres de socials
i de salut llar

ENTORN
FAMILIAR

• Professionals educació i salut

DISTRIBUÏDORS / MAJORISTES
• Generalista

• Farmàcia i Parafarmàcia

• Especialista

• Canal online

• Distribuïdor escolar

• Canal impuls

Font: ACCIÓ el sector dels productes infantils a Catalunya
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REPTES ESTRATÈGICS
Sense apartar-nos dels objectius fundacionals, KID’S CLUSTER també evoluciona i s’actualitza
fruit dels inputs expressats dels propis associats i de l’ajut extern rebut per organitzacions tan
experimentades com ACCIÓ.
Les conclusions d’aquest procés ens han portat a crear un ecosistema que permeti:
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Comprendre millor
el mercat i els canals

Ajudar a desenvolupar
nous productes i serveis

Estendre el suport a
l’aprenentatge i el lleure

Investigant més i millor sobre
les aspiracions del nostre públic;
impulsant l’omnicanalitat en
totes les accions; i detectant
els mercats més propicis al
creixement del negoci.

Incorporant la tecnologia;
ampliant-ne el valor amb
marques i llicències; i facilitant
una xarxa de col·laboració
estratègica i efectiva entre
els socis.

Reforçant els vincles amb el
sector educatiu; desenvolupant
productes i serveis orientats a
l’aprenentatge actual; i integrant
els infants en el disseny de nous
espais i experiències.

QUI SOM
Vocals

President / Àlex Pérez
Abacus Cooperativa

Vicepresident / Florenci Verbon
Educa Borràs

Mònica Nadal
Fundació Jaume Bofill

Jaume Pérez Payarols

Tresorer / Iván Olivé

Hospital de Sant Joan de Déu

Grup Edebé

Josep Maria Bagudà
SERHS Tourism and Hotels

Secretària / Imma Marín
Marinva

Mari Pau Garreta
Staedtler Iberia

Elisabet Herrero
Televisió de Catalunya

JUNTA DIRECTIVA DEL CLÚSTER
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ACTIVITATS 2016
Pels nostres actes ens coneixereu. No hi ha res millor per entendre
el clúster i per visualitzar els beneficis que aporta als socis que
repassar les activitats organitzades durant el darrer any. Aquest
és el balanç que deixa KID’S CLUSTER.
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RESUM
EXECUTIU

62
SOCIS
ACTIUS

KID’S CLUSTER va néixer l’any
2010 i, des de llavors, no ha parat
de créixer. Avui es tracta d’un
projecte plenament consolidat
i que ofereix beneficis clars i
tangibles a les organitzacions
que en formen part.

KID’S
CLUSTER

18

ACTIVITATS

Sabies que
Les organitzacions que
formen el Kid’s Cluster generen
una facturació combinada de
2.195 milions d’euros i donen
feina a 18.289 persones.

382
INSCRIPCIONS
DE PROFESSIONALS
A ACTIVITATS

291
INSCRIPCIONS
D’EMPRESA A
ACTIVITATS
+17% respecte 2015

+11% respecte 2015

ACTIVITATS 2016
GENER
Finançament alternatiu

FEBRER
Esdeveniments esportius
i de lleure
Assemblea de socis

MARÇ
Economia circular
Jocs: reptes, aprenentatges
i futur
Tecnoberenar a La Salle
Hong Kong, coneix
la porta d’Àsia
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ABRIL
Museu d’Idees i Invents
Kid’s Retail 2016
MAIG
Coworking i creixement
CARTOON 360

JUNY
La gestió del marge

JULIOL
Sis anys de KID’S CLUSTER

OCTUBRE
Robòtica educativa
Formació Fundació Pere
Tarrés

NOVEMBRE
Visita a Giromax
Produccions audiovisuals
Congrés FEEC
(empresaris càmping)

COL·LABORACIONS
A banda de totes les activitats organitzades pel clúster, 2016 també destaca per haver participat
activament en activitats de tercers. Les col·laboracions demostren que KID’S CLUSTER és un
agent que es té en compte i són una font de contactes i d’aprenentatge molt destacada.

CARTOON 360
Abans de l’estiu vam gaudir d’una excel•lent experiència en l’entorn
de les produccions d’animació intervenint com a jurat al Cartoon 360.
Aquesta és la principal fira del sector de l’animació infantil a Europa.

CONGRÉS D’EMPRESARIS DE CÀMPING
Trobada amb un gran grup d’empresaris del sector del càmping. Amb
ells vam compartir alguns dels aprenentatges dels nostres estudis i vam
treballar l’actualització estratègica de 2016.

TALLERS D’INNOVACIÓ I CREATIVITAT
Els nostres socis de la Fundació Pere Tarrés ens van convidar a les seves
innovadores sessions de formació per compartir els reptes del sector de
productes i serveis per a infants.

SÈRIES INFANTILS
El projecte “SÈRIES INFANTILS. Una aproximació d’anàlisi pedagògica”,
és un estudi del Col•legi de Pedagogs de Catalunya sobre les sèries que
veuen els nostres infants i els valors que se’n desprenen. Agraïts de
col·laborar-hi.

FESTA DELS SÚPERS
És una cita important per molts dels nostres associats i, per tant, també
ho és per nosaltres. Recolzem aquesta activitat amb l’objectiu d’apropar
les propostes de valor al públic infantil i familiar del nostre país.

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA
170 activitats repartits en 45.000 m2 asseguren la diversió als més
de 100.000 visitants que al 2016 van passar pel Festival. Entre els
participants també hi havia alguns dels socis de KID’S CLUSTER.

JOCS FLORALS ESCOLARS DE CATALUNYA
S’adrecen als centres d’educació primària i educació secundària
obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes.
Un objectiu que compartim i amb el que col·laborem.

9

LA FAMILIA KID’S CLUSTER
El més gran actiu del clúster són els nostres socis. Ells aporten més valor a les activitats, nous
enfocaments a l’estratègia i configuren un ecosistema òptim pel desenvolupament de nous
projectes i oportunitats de negoci. La família KID’S CLUSTER és cada cop més nombrosa i més
variada. Us convidem a què la conegueu i, si voleu, a formar-ne part.
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ELS BENEFICIS DE
LA COL·LABORACIÓ
Poques coses ens generen més satisfacció que veure els resultats que donen els projectes
col·laboratius entre diferents socis. Saber que el clúster els ha ajudat a contactar i a
dissenyar una nova oportunitat de negoci dóna sentit a tota la feina que fem.
Aquests són alguns dels projectes col·laboratius que han nascut a KID’S CLUSTER:

Nous corners de RO-BOTICA a ABACUS

Màgia d’EDUCA BORRAS als VILARS RURALS

Acord TANAKA TEATRE i PARENTALIS

Estades temàtiques PLANETA JUNIOR
als VILARS RURALS

Nou marketplace de SUARA
Espais virtuals de KIDS&US a BOOLINO
Promocions de CINESA amb COMANSI
Promocions CINESA amb CAPRABO.

Acords de LENOARMI amb LA CAIXA
Col·laboració ARURUMI amb l’HOSPITAL
DE SANT JOAN DE DÉU
SuperCurses: lleure esportiu adreçat a
les famílies de KAPTIVA SPORTS amb la
participació del CLUB SUPER3, SANT JOAN
DE DÉU i el CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT

RELACIONS AMB
ALTRES ENTITATS
El clúster continua buscant suports d’altres organitzacions per obtenir
els màxims beneficis possibles. Aquest any hem concretat el suport de
la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ en el marc del programa
Catalonia Clusters, sota el seu lideratge i amb el suport de la Direcció
General d’Indústria. També hem seguit creant espais de trobada amb la
resta de clústers del país per tal d’afavorir el creuament d’oportunitats
entre les empreses i institucions i cercar noves oportunitats de negoci.
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PROJECTES DE FUTUR
El clúster no descansa. Constantment estem pensant en noves idees
i fórmules per donar més valor afegit als nostres socis i per atreure
a noves empreses. Aquí teniu un tast d’alguns dels projectes en els
que ja estem treballant.
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PROJECTES DE FUTUR
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GRUPS DE TREBALL

MÉS I MILLOR FORMACIÓ

Amb l’objectiu de concentrar i optimitzar els esforços
estem dissenyant diferents grups de treball per
abordar reptes estratègics de forma col·laborativa.
A més, els grups s’organitzaran no en base als
productes o serveis finals sinó a les estratègies per
obtenir els millors resultats possibles.

Ningú neix ensenyat. Ho sabem i per això volem
facilitar l’accés de tots els membres de KID’S
CLUSTER a formació específica per millorar la
gestió del seu negoci. Estem treballant per ampliar i
potenciar l’oferta formativa i per ajustar-la al màxim
a les necessitats de les organitzacions associades.

TENDÈNCIES DE MERCAT

VISIBILITAT I PRESTIGI

El clúster a més d’estar pendent només del mercat
més immediat ha de tenir una antena posada que
capti tot el què s’està fent en el sector infantil arreu
del món. Volem oferir als nostres associats contingut
de valor i idees inspiradores per a nous projectes.

La imatge és també credibilitat i prestigi. Per això
estem treballant per reforçar i evolucionar la marca
de KID’S CLUSTER. Però tenim altres idees per
aconseguir que el clúster sigui un agent encara més
present i influent en el sector infantil a Catalunya.

NETWORKINGS PRESENCIALS

INTERCLUSTERS WORKSHOPS

Volem estimular els contactes entre els socis en
formats que siguin atractius, interessants
i accessibles. Estem planificant trobades
d’intercanvi de coneixement on poder apendre
casos d’èxit dels nostres associats i generar noves
oportunitats de negoci

L’experiència ens demostra que les sinèrgies
amb altres sectors productius són cada cop
més importants i necessàries. Per captar-les i
estimular-les organitzarem sessions de treball
amb altres clústers de les que en puguin sortir
propostes que enriqueixin la nostra cadena
de valor.

UN DIA
AL CLÚSTER
Totes les activitats i els projectes que impulsa
KID’S CLUSTER requereixen d’una preparació
acurada i d’un seguiment intens. Un equip format
per diferents persones col·laboren diàriament per
assegurar que aportin valor a l’organització i a tots
els seus membres.
A més, des del clúster també defensem els interessos
dels nostres associats, ajudem a ampliar la xarxa
de contactes, estimulem la innovació i els projectes
cooperatius.
Si la vostra entitat ja està associada i teniu qualsevol
tipus de necessitat, inquietud o aportació a fer
per millorar la nostra organització contacteu amb
nosaltres a través de qualsevol dels canals. Ja sabeu
que us donarem resposta tan ràpida com ens sigui
possible.
Si encara no us heu associat però voleu passar a
forma part de la nostra família, ompliu la butlleta
que teniu en aquesta pàgina i envieu-nos una
fotografia de les dades per WhatsApp. De seguida
ens trobarem i us explicarem personalment els
beneficis que n’obtindreu.
I recordeu: estem aquí per ajudar-vos a generar
més i millors oportunitats de negoci.

SÍ, JO TAMBÉ VULL
FORMAR PART
DE KID’S CLUSTER!

Anna López
Clúster manager

Contacta amb nosaltres
alopez@kids-cluster.com
+34 663 873 618
c. Perú, 186. 08020 / Barcelona
www.kids-cluster.com

Omple aquesta butlleta, fes una foto amb
el mòbil i envia-la per WhatsApp al telèfon
+34 663 873 618. Contactarem amb tu
perquè ben aviat puguis formar part de
la família KID’S CLUSTER.

NOM I COGNOMS:
CÀRREC:
EMPRESA:
CORREU:
TELÈFON:
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SEGUEIX KID’S CLUSTER
A LES XARXES SOCIALS:
company/kid’s-cluster
kidscluster
+34 663 873 618
c. Perú, 186. 08020 / Barcelona
www.kids-cluster.com
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