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Influència
en el sector

14%

10%

8%

A Catalunya hi ha 406 empreses que operen en
el segment infantil i familiar. Un 18,5% d’elles
ja estan agrupades i formen part de l’ecosistema
de KID’S CLUSTER

El retorn de formar
part del clúster

47,4%

Impacte del clúster

82%

Un
de socis ha
tancat acords de col·laboració
amb altres socis del clúster

28,9%

21,9%

10 ANYS SUMANT

68%

NETWORKING

Perfil de socis
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2010

ALTRES

Imma Marín, presidenta de KID’S CLUSTER
presidencia@kids-cluster.com

INSCRITS/ANY

PROJECTES
EN COMÚ

Us convido a endinsar-vos en el document que teniu a les mans per conèixer
aquestes i la resta d’accions que hem dut a terme aquest 2019 i que estem
fent durant el 2020. És una mirada al futur que volem construir junts, però
també un petit retrovisor per veure el camí fet fins aquí. Seguim?

+600

ACORDS
COMERCIALS

Estrenem la desena donant les primeres passes cap al disseny del KID’S
Living Lab, un projecte que ens permetrà co-crear productes i serveis amb els
nostres usuaris, els infants i les famílies, i amb els agents d’entorn, generant
així un espai per democratitzar la innovació i que permetrà connectar les
capacitats empresarials amb les necessitats dels ciutadans. Comencem l’any
també implicats en un altre projecte exigent i encoratjador a parts iguals, un
projecte que ens permetrà reflexionar sobre la generació del valor compartit
com a element estratègic, transversal i competitiu en la creació de negoci.

ACTIVITATS/ANY

UNIVERSITATS
I CENTRES
DE RECERCA

A KID’S CLUSTER celebrem el nostre desè aniversari mirant al futur per
imaginar-nos plegats com volem que siguin els propers deu anys. Des de la
casella on ens trobem a aquestes alçades de la partida, hi ha dues coses que
tenim clares: la primera és que cada cop comptarem amb més organitzacions
implicades per afrontar els reptes de futur; la segona és que el nostre motor
serà la innovació.

Creixement
(any/associats)

ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

Els deu anys que han passat fins avui ens han donat la raó i refermen el
nostre compromís: actualment som més de 70 les organitzacions que seguim
apostant per aquest projecte, creant un ecosistema cada cop més plural. Som
entitats públiques i privades, som cooperatives, administracions públiques,
universitats i fundacions; venim del sector de l’alimentació, de la joguina, de
l’educació, de les finances, del joc, de l’entreteniment, de la cultura i de la
salut; treballem des de la inclusió i la diversitat, des de l’equitat, fomentant
la igualtat d’oportunitats entre els infants, posant en valor el dret al joc i
promovent la sostenibilitat. Però, per sobre de tot, afrontem el repte de
l’heterogènia que ens defineix amb tres eines molt poderoses: la il·lusió, la
confiança i la professionalitat.

Han passat 10 anys i el clúster ha crescut de forma sostinguda en associats,
recursos, serveis i projectes impulsats. L’experiència d’aquests anys ens ha permès
multiplicar la nostra aposta per la innovació i per l’increment de la competitivitat
de les organitzacions. Aquesta és la nostra evolució.

+40

GRAN
EMPRESA

L’any 2010, unes quantes organitzacions vinculades a la infància vàrem sumar
esforços per treballar juntes i impulsar un nou projecte. Vàrem entomar el
repte i l’ajuda que ens brindava ACCIÓ, convençudes que la feina en equip
i la col·laboració eren una aposta pel nostre creixement com a empreses,
per la millora de la competitivitat del conjunt del sector i, més enllà d’això,
una manera de consolidar el nostre compromís amb la infància. Sabíem d’on
partíem i intuíem cap a on havíem d’anar, però no podíem imaginar en què
es convertiria KID’S CLUSTER deu anys més tard.

PIME

Deu anys construint futur

10 ANYS DE
KID’S CLUSTER

2,6%

Una organització més consolidada
Durant aquests 10 anys també ha canviat la nostra identitat corporativa i la nostra visió estratègica. Ja no
només parlem del sector infantil, sinó de tot el mercat que envolta els infants i les famílies.

QUÈ ÉS UN
CLÚSTER?

Un clúster és un ecosistema d’empreses i organitzacions que treballen entorn a un
mateix mercat i que col·laboren per generar més innovació i major competitivitat.
KID’S CLUSTER agrupa empreses, entitats, administracions públiques, universitats
i centres de recerca que s’orienten al sector infantil i familiar. Treballem amb
l’objectiu d’apropar-les a noves oportunitats de col·laboració, posant el focus en
les necessitats de les famílies.

EL SECTOR
INFANTIL
I FAMILIAR

Segons dades de l’Idescat (2019), a Catalunya hi ha 1.183.217 infants i joves
menors de 15 anys que conviuen amb les seves famílies. Aquest és el públic
objectiu al qual s’adrecen les més de 400 empreses i organitzacions que formen
part del sector infantil i familiar. Un mercat important, transversal i que innova
constantment.

Sabies que...
Serveis
Innovació per al desenvolupament
de nous productes i serveis

A Catalunya hi ha acreditats
30 clústers que ja agrupen
més de 2.300 empreses
i agents associats, amb una
facturació de més de
74.000 milions d’euros.

Coneixement del mercat i de l’usuari

de facturació
combinada

406

46,8%
LLEURE I
ENTRETENIMENT

Despesa mitjana anual
d’un infant d’entre
0 i 12 anys

empreses

24,1%

4,2%

A qui ens adrecem?

EDUCACIÓ I
APRENENTATGE

CONSULTORIA

Número
empreses

% Empreses

Facturació
(milions €)

% Facturació

Número
treballadors

% Número
treballadors

Alimentació 		

13

3,20%

1.680,60

48,04%

4.444

28,20%

Centres tecnològics

Puericultura 		

38

9,36%

231,15

6,61%

684

4,34%

Universitats i centres de recerca

Higiene i cosmètica

6

1,48%

51,02

1,46%

190

1,20%

Entitats, associacions i cooperatives

Salut 		

9

2,22%

73,30

2,10%

273

1,73%

Administracions públiques

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%

PIMES
Grans empreses i multinacionals

Cerca dels millors socis per a l’impuls
de projectes col·laboratius

Networking estratègic entre tots els
agents d’entorn de la cadena de valor

Aproximació a les principals tendències
actuals i de futur

COMPROMÍS
COL·LABORACIÓ
INNOVACIÓ
TRANSPARÈNCIA

Valors
Pertànyer a KID’S CLUSTER
comporta compartir i assumir
uns valors que hem aprovat
entre totes les organitzacions
associades i que apliquem en la
nostra gestió diària. És la millor
garantia d’un servei de qualitat,
transparent i responsable.

SEGMENTS FUNCIONALS

Lleure i entreteniment

10 ANYS SUMANT

Orientació per al canvi estratègic

Start-ups
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posicionament del sector infantil i familiar
al món

SERVEIS I
PRODUCTES
BÀSICS

Treballadors

15.000€

final

Internacionalització i reforç del

3.5M €

24,9%

15.755

REPTES
ESTRATÈGICS

El nostre pla estratègic inclou tres grans àmbits de treball per donar resposta als
reptes del sector i que alhora defineixen el nostre pla d’activitats.

Som una entitat sense ànim de lucre que acompanya les organitzacions membres
en la definició, gestió i coordinació de projectes del sector amb visió estratègica
i generant el màxim d’oportunitats de col·laboració possibles. L’estructura del
clúster i la seva organització respon a aquests objectius.

QUI SOM

Junta directiva
Co-creació de
projectes

Coneixement
de mercat

• Identificar les tendències
innovadores relacionades amb
els infants i el seu entorn
Accions
• Realització d’estudis de mercat
• Realització de sessions sobre
tendències amb experts
• KID’S LAB: observatori de
tendències internacionals
• KID’S INNOVATION DAY, la
trobada anual per construir el
futur del sector

Repte
• Identificar oportunitats i donar
suport en el desenvolupament
de nous productes i serveis
Objectius
• Acompanyar les empreses
membres en la definició, gestió
i coordinació de projectes
• Donar suport en la cerca de
partners i socis experts i facilitar
la col·laboració estratègica
• Facilitar la incorporació de noves
tecnologies i la digitalització dels
models de negoci
Accions
• Jornades temàtiques per
identificar oportunitats de
col·laboració
• Jornades de formació i
capacitació en innovació
• Reunions individuals per detectar
reptes i analitzar necessitats dels
associats
• Ideació de propostes per
presentar a convocatòries d’ajuts
per finançar projectes d’innovació

Florenci Verbon
Vicepresident

Iván Olivé
Tresorer

Mònica Nadal
Secretària

Àlex Pérez
Vocal

Jaume Pérez Payarols
Vocal

Raimon Bagó
Vocal

Josie Pujadas
Vocal

Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals

Iñigo Pradera
Vocal

Mayte Expósito
Vocal

Mari Pau Garreta
Vocal

Cristina González
Vocal

Anna López
Cluster Manager

Agnès Garcia
Project Manager

Marinva

Educa Borras

Grup Edebé

Fundació Jaume Bofill

Objectius
• Definir i testar nous productes
i serveis en un entorn de
co-creació amb els usuaris
• Innovar en productes, serveis
i experiències per a infants i
famílies
Accions

7

Impuls de la
innovació

Imma Marín
Presidenta
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Objectius
• Detectar i avaular les aspiracions,
hàbits, inquietuds i preferències
del nostre públic objectiu

• Escoltar i integrar els infants, les
famílies i els agents d’entorn en
el disseny i conceptualització de
productes i serveis innovadors

10 ANYS SUMANT

Repte
• Posar al centre de les estratègies
empresarials les necessitats dels
infants i les famílies
• Impulsar la generació de models
de negoci

Repte

Abacus Cooperativa

Hospital Sant Joan de Déu

Serhs Food

• Disseny d’un laboratori de
co-creació amb empreses, centres
de recerca, infants, famílies i
agents d’entorn
• Creació de grups de treball per
a desenvolupar projectes

La Salle

Imago

Staedtler Iberia

Cinesa

Equip clúster
El clúster compta amb un equip professional
per executar l’estratègia fixada per l’assemblea
de socis i per dissenyar, programar i dinamitzar
les activitats i els projectes col·laboratius És
el responsable de donar el màxim valor a
l’organització.

alopez@kids-cluster.com
+34 663 873 618

agarcia@kids-cluster.com
+34 93 515 71 00
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Alimentació | Puericultura | Higiene i cosmètica | Salut | Moda | Habitatge
| Jocs i Joguines | Audiovisuals | Serveis de lleure | Espais de lleure |
Editorials | Material escolar | Serveis d’aprenentatge | Aprenentatge |
Consultori | Entitats i fundacions | Turisme | Administracions públiques |
Cultura | Entitats financeres | Marketing i comunicació

10 ANYS SUMANT

ORGANITZACIONS
ASSOCIADES

VOLS FORMAR
PART DE LA
NOSTRA FAMÍLIA?
info@kids-cluster.com

EL RETORN
PELS ASSOCIATS

Formar part del clúster implica estar connectat amb el coneixement del sector i
col·laborar amb un gran nombre d’empreses i organitzacions per impulsar el teu
negoci. Ho diuen els nostres propis associats. La seva opinió és el nostre millor
aval.

PROJECTES
COL·LABORATIUS

Sumar multiplica. KID’S CLUSTER suma
esforços entre diferents associats per
impulsar projectes innovadors. Aquest
any estem acompanyant les nostres
empreses i organitzacions en la gestió
d’aquests projectes.

Tots aquests projectes s’han
impulsat amb al col·laboració de:

Felipe Fleix Wright / CEO

Sylvana Mestre / Fundadora i gerent
Associació Play and Train

Formar parte del KID’S CLUSTER nos ha llevado a crecer como asociación. Hemos conocido
empresas y personas que nos han llevado a ideas de mejora y, a veces, hasta cambios de
dirección en acciones programadas. Cuando las personas que trabajan en Play and Train
asisten a las acciones que realiza el clúster, el feedback que recibo es siempre positivo.

Joana Rycroft / Communication and Customer Experience Executive
Cinesa

Formar part de KID’S CLUSTER és de gran utilitat. Ens ajuda a estar al dia de les novetats
del sector i de les tendències en recerca i innovació, entre d’altres. Ens dóna una visió més
global del què passa al mercat. A més, ens aporta moltíssimes oportunitats de networking
ja que ens posa en contacte amb altres empreses del sector amb qui poder col·laborar.
Qualsevol empresa que té al públic infantil com a target hauria de formar part de KID’S
CLUSTER.

Manuel Diaz Cru / Project Manager Salons de Públic i Festivals
Fira de Barcelona

Ens agrada assistir a tots els actes i estem sempre disposats a ajudar. Creiem que tots hem
de posar de la nostra part perquè el clúster sigui un meeting point clau en el sector que
aporti valor afegit. Qualsevol empresa del sector hauria de formar part de KID’S CLUSTER
perquè t’ajuda a millorar el coneixement del sector a nivell general i a conèixer altres
empreses amb les quals podràs relacionar-te. Per exemple, pertànyer al clúster ens ha
permès establir relacions amb altres socis amb els que hem col·laborat en el nostre projecte
LA CIUTAT DELS SOMNIS a tots els nivells (partners, proveïdors i clients).

Estudi dels
hàbits d’oci
familiar
Participants:
• Cinesa, imaginBank,
Fundació Jaume Bofill,
Minimusica, Corporació
Catalana de Mitjans
Audiovisuals, Abacus,
Editorial Flamboyant
i Agència Catalana de
Turisme.

Objectiu:
• Estudi qualitatiu i
quantitatiu sobre els
hàbits i necessitats
de les famílies en el
seu temps lliure.

Enfocament:
• Anàlisi customer-centric
per comprendre què
entenen les famílies i
els infants per temps de
lleure i què necessiten
en aquest àmbit per,
a partir dels resultats,
detectar espais
d’oportunitat en l’oferta
d’oci i noves oportunitats
de col·laboració.

Biomassa,
l’energia pel
nostre futur

Hàbits
saludables
en família

Participants:

Participants:

• Projecte interclúster
amb el Clúster de la
Biomassa, Boscat,
Comsa, D’EP, Duna,
Dharma i Marinva

Afterscool
corporate

Objectiu:

• Afterscool, English
Summer, Eix Estels

• Promoció de l’ús
sostenible de la
biomassa a les escoles.

Enfocament:
• Sensibilitzar i comunicar
els valors socials
i ambientals de la
biomassa entre aquest
segment per generar
noves oportunitats de
negoci més sostenibles
i respectuoses amb
el medi ambient.

Participants:

Objectiu:
• Instaurar la cultura
kid’s friendly en entorns
corporatius.

Enfocament:
• Elaborar, implementar
i testejar un pla per
facilitar la conciliació de
la vida laboral i familiar
i millorar les condicions
dels treballadors i
treballadores.

• Projecte interclúster amb
INDESCAT i Hospital
Sant Joan de Déu

Objectiu:
• Generar nous productes
i serveis que fomentin
els hàbits saludables
entre infants i famílies

Enfocament:
• Conèixer les raons de
l’increment de malalties
i dolències en infants
vinculades a hàbits poc
saludables, innovar
en el disseny de nous
productes i ampliar
l’oferta de productes
per a millorar la salut
de forma holística.

10 ANYS SUMANT

A diferencia de otras asociaciones a las que también pertenecemos, KID’S CLUSTER nos
aporta un entorno no competitivo y muy participativo donde las empresas comparten
experiencias, conocimiento y donde hay ganas de innovar y aprender. Desde entonces, han
surgido diferentes colaboraciones con otros socios como Tu Pediatra Online, Petit Style ,
Aftescool y recientemente con PortAventura World. Pertenecer a KID’S CLUSTER nos da
una visión más general y completa del sector infantil en todos sus ámbitos y nos ayuda a
entender más a nuestros clientes: los niños y niñas y sus familias.
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English Summer S.A.

Pitch session de
projectes innovadors

EIX ESTELS +
CAMPOS ESTELA

ENGLISH SUMMER +
PORTAVENTURA WORLD
Nova proposta de colònies
en anglès dins d’un parc
d’atraccions
ABACUS COOPERATIVA

Reflexió
estratègica

Reflexionem conjuntament
sobre el present i el futur
del nostre mercat.

Tendències
innovació
i projectes

Espai experiencial en botiga
per fomentar els valors en
els infants

Networking

Descobrim tendències,
compartim projectes i
estimulem la innovació.

Ens coneixem i generem
sinèrgies per afrontar els
reptes de futur.

Carme Ruscalleda
i Imma Marín

+600 K

impressions a
Twitter trending
topic a BCN

Amb el menjar sí que
s’hi juga

Una xef de fama mundial i una
experta en joc conversen sobre
innovació, alimentació i joc.

+100 organitzacions

+20 ponents

TV3

Cicle de cinema infantil per
a nens i nenes de 2 a 4 anys

Manduka, el programa que
fomenta el gust dels infants
per la cuina amb un format
innovador

DANONE +
FOOD REPUBLIK
Tallers lúdics adreçats als
més petits per aprendre
l’origen dels aliments

KOMPAN
Un parc infantil amb un
recorregut per les quatre
estacions a través d’aventures
i jocs multisensorials

AFTERSCOOL
Proposta de pla corporatiu
per fer les empreses family
friendly

3 reptes, 3 ponències Interactives

1

+200 participants

Projecte transgeneracional al
voltant dels mercats de la
ciutat

PACK MÀGIC

GIOTTO
Llapis de colors de diferents
tons de pell i combinables
per fomentar la inclusió

MARINVA + MERCATS
DE BARCELONA

Sensibilització sobre
malbaratament alimentari
en menjadors de les cases
de colònies

2

3

The Real Transformation:
digitalització d’empreses
i persones

El futur de l’educació:
reflexions des d’una
experiència de
transformació

Megatendències
transformadores: canvis
en la família i l’economia
per pensar en el retail

Ponent: EVA RODRÍGUEZ
Consultora, youtuber, i ex CDO
L’OREAL & CMO Famosa

Ponent: EDUARD VALLORY
President UNESCO Catalunya
i director d’Escola Nova 21

Ponent: ELISABET ROSELLÓ
Prospectivista, fundadora de
Postfuturear

Topic: Construir des de les
marques un relat que emocioni i
d’innovar de manera col·laborativa
i arriscant

Topic: Personalització dels
aprenentatges i la importància
de l’educació experiencial
i competencial

Topic: Com els nous models
familiars estan canviant la societat,
l’economia, la tecnologia i el retail

Dada: El 84% dels millennials es
veuen influenciats per persones
que no coneixen

Dada: El 74% dels pares i mares
aposten per una educació més
experiencial i menys teòrica

Dada: Només el 4% de les
famílies es considera a sí mateixa
com a família tradicional
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KID’S INNOVATION DAY és la trobada anual de referència del sector infantil
i familiar que organitza KID’S CLUSTER amb el suport d’ACCIÓ. KID’S
INNOVATION DAY és reflexió estratègica, tendències, innovació, projectes
i networking.

10 ANYS SUMANT

KID’S
INNOVATION
DAY

Abril

Octubre

9/4 · Cicle comunicació
digital, definició d’audiències

3/10 · Family, Youth & Kids
European Marketing Summit

Aquestes són les activitats més
destacades que hem organitzat
al 2019 pels nostres socis.

Gener
29/1 · Sessió de co-disseny de
l’Estudi d’Hàbits d’Oci Familiar

11/4 · Primera jornada de
turisme familiar de Tarragona

Ponència d’Imma Marín, presidenta
de KID’S CLUSTER, a la jornada
organitzada a Fira Reus

24/4 · Workshop de CENFIM
sobre noves tribus de turistes
i usuaris

Dinàmica participativa a partir del
customer journey map

Jornada de coneixement sobre
nous models familiars i tendències
de turisme en família

Febrer

Maig

6/2 · Barcelona, ciutat jugable
Presentació del Pla del joc a
l’espai públic de l’Ajuntament de
Barcelona

14/2 · KID’S EVENTS

Beneficis de participar en
esdeveniments, fires i festivals
per a infants i famílies

10/5 · MeetUp Educació
Generació de coneixement
compartit i discurs col·lectiu
al voltant de l’educació

15/5 · Cicle comunicació
digital, storytelling

Març

Masterclass sobre storytelling
a càrrec de Toni Tugores de
l’agència Aftershare.TV

2/3 · YoMo 2019

28/5 · Play to Growth

Visitem el YoMo, la fira “junior”
del Mobile World Congress

14/3 · Innovació social

Sessió per descobrir les
oportunitats que ofereix la
innovació social

27/3 · Canvi estratègic
amb IESE, el cas de l’Hospital
Sant Joan de Déu
Sessió sobre canvi estratègic
organitzada per ACCIÓ i IESE

29/3 · Assemblea General
Jornada de reflexió i de joc al
voltant del clúster

Celebrem el dia internacional del
joc experimentant la Gestió Agile

Juny
20/6 · Missió agrupada
a Dinamarca

Viatgem a Billund en una missió
conjunta per explorar “la capital
europea de la infància”

Setembre
19/9 · Y&Z, les generacions
que canviaran la teva marca

Sessió sobre les característiques
i necessitats de les actuals
generacions de consumidors

26/9 · MeetUp intercluster,
hàbits saludables en família

Trobada amb organitzacions
vinculades a les famílies, l’esport,
l’alimentació i la salut

L’any 2020 estarà marcat per dos grans projectes impulsats pel clúster que
han de servir per canviar l’aproximació que fem al món dels negocis. Són Valor
Compartit i Living Lab.

Trobada al voltant de l’actualitat del
marketing infantil, juvenil i familiar

22/10 · Customer Experience,
workshop EADA
Formació per a directius
orientada a aprofitar la millora de
l’experiència d’usuari

28/10 · II Taller d’Innovació
en Turisme Familiar
Taller amb l’objectiu de generar
competitivitat, innovació,
creixement i nova ocupació

1

VALOR COMPARTIT
Identificació d’oportunitats
de negoci de generació de
valor compartit

Novembre

4/11 · Dissenya el pitch

perfecte: eines per comunicar
projectes innovadors
Workshop pràctic per aprendre
a dissenyar una ponència
d’impacte, atractiva i memorable

Alinear les estratègies empresarials amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) significa
alinear-les amb els valors de les actuals generacions
d’usuaris.
Les generacions Y i Z, que avui dia representen el
41% de la població espanyola i el 35% de la renda
mundial, confien en les marques implicades amb la
sostenibilitat, que donen resposta a reptes socials i
que articulen models de negoci amb valors.
Des de KID’S CLUSTER, juntament amb ACCIÓ i Roots
for Sustainability (R4S), estem treballant un projecte
amb dos objectius: investigar, identificar i desenvolupar
oportunitats de negoci de generació de valor compartit
(valor econòmic, social i mediambiental); i capacitar
als membres del clúster per poder mesurar els
resultats socials i mediambientals de la seva activitat
empresarial i organitzativa.

20/11 · III Jornada de

Ludoteques Catalanes: joc,
societat i innovació

Demana’ns més informació a: info@kids-cluster.com

Jornada per reconèixer la
importància del joc i visibilitzar
el valor de la ludoteca
28/11 · KID’S

INNOVATION DAY

2ª edició de la trobada anual
d’empreses i organitzacions de
l’àmbit infantil i familiar

Desembre
12/12 · VII Jornada ACCIÓ/

IESE de canvi estratègic
en clústers

Casos d’empreses que han sabut
transformar-se per seguir sent
competitives
19/12 · Noves oportunitats

a la Xina

Explorem les oportunitats que
ofereix el mercat xinès a les
empreses del sector infantil

Un Living Lab és un concepte d’investigació basat en
la innovació oberta, centrat en l’usuari i en un context
territorial determinat. Els Living Labs integren recerca
i innovació a través de la co-creació, l’experimentació i
l’avaluació de propostes innovadores, des de conceptes
fins a productes, i la seva aplicabilitat en la vida real.
A tal fi, un Living Lab compta amb tots els grups
d’interès implicats, que treballen de manera col·laborativa
per dissenyar, testejar o avaluar qualsevol producte o
servei en qualsevol dels punts del seu cicle de vida.
En l’any del seu 10è aniversari, KID’S CLUSTER, com
a ecosistema empresarial que té per objectiu millorar
la competitivitat del sector de productes i serveis per
a infants i famílies mitjançant l’impuls de la innovació
i el coneixement de mercat, vol apostar de manera
inequívoca per aquest objectiu mitjançant la
conceptualització i disseny d’un Living Lab propi.

2

KID’S LIVING LAB
Construïm un nou espai
d’innovació col·laborativa

Demana’ns més informació a: info@kids-cluster.com
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Primera sessió d’un cicle de
workshops destinat a treballar la
comunicació digital

PROJECTES
2020

10 ANYS SUMANT

ACTIVITATS
2019

El mercat és global, i la nostra visió també. Treballem per
acompanyar a les empreses a tenir presència en nous mercats
i, a l’hora en posicionar Catalunya com a pol de coneixement i
d’innovació en el sector.

KID’S LAB

El nostre petit laboratori d’I+D+i. Cada setmana presentem algun producte,
servei o model de negoci de qualsevol part del món i del segment infantil que
és una possible font d’idees i d’innovació. Aixamplem la visió del sector fixantnos en tendències com la sostenibilitat, la diversitat, la personalització, el retorn
social, la inclusió i la digitalització. .

Sostenibilitat

Diversitat

TURQUIA

ITÀLIA

Toyi són paquets de 32, 64 o
640 peces, envasos, cintes,
gomes, botons… coses que
en algun moment es van
llençar i que aquesta empresa
d’emprenedors turcs ha
recuperat, netejat i agrupat de
forma que, a cada paquet hi hagi
els ítems necessaris perquè el
nen o la nena els converteixi en
una joguina.

La idea és simple: panells
modulars que s’instal·len a les
parets de qualsevol infant en edat
de creixement (de 0 a 14 anys).
Després es trien els accessoris
que s’hi volen penjar, i és tan
fàcil com fer-ho a l’alçada que
respongui a les necessitats de la
criatura. I tot amb una estètica
molt atractiva, materials reciclables
i elements que un cop despenjats
es poden reutilitzar.

Qualsevol cosa pot
ser una joguina
Fires
Participem i acostem els nostres
associats a les principals fires i
congressos del sector d’arreu
del món: London, Nüremberg,
New York...

Missions
Organitzem accions internacionals
conjuntes per abordar mercats
específics d’alt interès. Coneixem
altres ecosistemes i compartim
sinèrgies amb la resta de socis
participants.

Anàlisi de mercats
Posem el focus en mercats en
creixement, especialment en
aquells que poden generar més
oportunitats per als socis. Fem
un benchmark permanent de
detecció d’oportunitats.

Personalització

Retorn social

MUwall, a la teva mida

ESTATS UNITS

Nines sense gènere
Creatable World són les primeres
nines de Mattel sense gènere:
neutres i personalitzables perquè
qualsevol nen o nena s’hi pugui
identificar sense prejudicis ni
estereotips. Es poden escollir
nines amb el cabell curt o llarg,
i amb tot tipus de complements
i accessoris que es compren per
separat.

Inclusió

Digitalització

ESTATS UNITS

Missió a Billund, Dinamarca

Noves oportunitats a la Xina

9 representants de 6 empreses membres de KID’S
CLUSTER viatgen a Billund (Dinamarca) en una
missió conjunta per explorar la ciutat coneguda
com “la capital europea de la infància”. Es tracta
d’un ecosistema totalment enfocat als nens i
nenes amb multitud d’experiències de lleure i
propostes educatives innovadores ideades per a
satisfer les necessitats dels més petits i les seves
famílies. Vàrem tenir l’ocasió de conèixer LEGO
Education, visitar la LEGO House, descobrir les
iniciatives de Capital of Children i LEGO Idea
Studio i visitar l’escola municipal de Billund.

Sessió de treball a la seu d’ACCIÓ amb una
dotzena d’empreses per conèixer amb deteniment
la realitat i les perspectives que ofereix el mercat
xinès als associats del clúster. Es va posar l’accent
en els sectors prioritaris (educació, cultura,
editorial, puericultura, moda, higiene i cosmètica),
així com en les noves oportunitats que es
desprenen de la realitat i les necessitats de les
famílies xineses i que van aparexient en les zones
de major interès comercial.

ESTATS UNITS

Sabates per tota
la infància
Són unes sandàlies extensibles
fins a cinc talles i ultrarresistents.
Costen entre 15 i 20 dòlars
i estan pensades per què les
comprin ONG’s, administracions
o particulars que les vulguin
distribuir pels països amb més
necessitat. La idea de model de
negoci no ha de ser dolenta,
atès que només al 2018 es van
vendre més de 100.000 parells
de sabates extensibles.

Bec-Dot és la primera joguina
que ensenya els nens a llegir
en sistema braille utilitzant
figures, lletres i peces de colors.
La joguina està impresa en
3D i va vinculada a una app
que permet programar les
paraules a aprendre. La joguina
ha aconseguit el premi Not
Impossible Limitless Award.

10 ANYS SUMANT

La joguina per
aprendre braille
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INTERNACIONALITZACIÓ

UCRAÏNA

La motxilla lluminosa
Pix:Mini és una motxilla per
anar a l’escola però que el seu
frontal és una pantalla amb 256
punts LEDS, de manera que
cada dia pot mostrar un dibuix o
missatge diferent. El contingut es
dissenya des d’una aplicació per
a dispositius mòbils, es connecta
per Bluetooth i es pot compartir
amb altres usuaris.

Trobaràs tota la informació a: www.kids-cluster.com/kidslab/

LES NOVES
FAMÍLIES

Cap on va el sector? Què demanarà el segment infantil i familiar a curt, mig i llarg
termini? Des del clúster identifiquem i anticipem tendències claus per l’estratègia
empresarial.

TENDÈNCIES &
OPORTUNITATS

Cap on va el sector? Què demanarà el segment infantil i familiar a curt, mig i
llarg termini? El clúster identifica i anticipa tendències clau per a l’estratègia
empresarial.

Nou paradigma educatiu
El 74% de pares i mares creuen en una educació més experiencial i col·laborativa i menys
teòrica. El 80% del sector considera que, en el futur, l’escola conviurà amb altres espais
d’aprenentatge igualment reconeguts.

Les famílies

Espais i experiències per i amb infants

La família ja no és una jerarquia,
és una xarxa

La demanda d’activitats i experiències familiars organitzades no para de créixer. Cal crear
espais i experiències que combinin lleure i aprenentatge, i activitats familiars que permetin la
personalització i la planificació.

Es tenen menys fills i més tard,
i se’ls dedica menys temps

Futur tecnològic

Hi ha 2 milions de llars formades
per famílies monoparentals

Visió holística de la persona
Les organitzacions han d’innovar en productes i serveis a partir d’una visió integral dels infants
i del seu desenvolupament en tots els àmbits de la vida: salut, lleure, educació, alimentació...

Els pares i mares

Retail, omnicanalitat i experiència d’usuari

Més de la meitat dels pares
i mares afirmen que els rols
tradicionals estan desapareixent

La transformació digital ha de servir per reenfocar els negocis al voltant de l’usuari, no al
voltant de la tecnologia, que només és l’instrument. S’han de crear experiències i aportar
valor afegit des de tots els canals.

El 71% admet que no passa prou
temps a casa

Licensing: marques i personatges

Gairebé el 50% cerca consells
a Internet almenys un cop al dia
Són influenciables: el 84% tenen
en compte opinions de gent que
no coneixen
El 73% tenen en compte aspectes
ètics i ecològics a l’hora de comprar

L’aparició de nous canals i continguts multiplica les opcions de promocionar productes a través
dels seus personatges. Els influencers, les pel·lícules i els vídeojocs influeixen positivament en
el negoci de les llicències.

Els fills i filles

Estratègia i comunicació digital

Els infants decideixen sobre 4 de cada
9 productes que adquireix la família

Els nous canals de comunicació ofereixen gran capacitat de segmentació, traçabilitat i capacitat
d’influència. Entendre’ls i usar-los permetrà connectar els usuaris amb els valors de les marques.

El 82% dels infants consumeixen
continguts audiovisuals on-demand

OPORTUNITATS

La meitat d’infants d’11 anys o menys
tenen el seu propi smartphone

Digitalització

El 90% de les joguines que utilitzen tenen
un cicle de vida inferior a sis mesos

Aprofita al màxim el potencial
de la tecnologia per millorar
l’experiència dels teus clients.

White spaces
Pensa en blanc. Connecta
diferents demandes i ofertes
i dissenya experiències
innovadores i inclusives.

Sostenibilitat
És el valor que determina
les pautes de consum i que
comparteixen les generacions
de pares i fills.

Hàbits saludables
La salut familiar és cada dia més
prioritària. Planteja propostes
que ajudin a canviar els hàbits
alimentaris i esportius.

10 ANYS SUMANT

Un 25% de parelles homosexuals
tenen fills i filles
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Els dispositius tecnològics cada cop arriben abans a les unitats familiars. És una oportunitat per
convertir-les en eines pedagògiques que permetin el desenvolupament de competències que
millorin el futur dels infants.

#SUMARMULTIPLICA
Ara més que mai
Segueix KID’S CLUSTER:
company/kid’s-cluster
kidscluster
kidscluster
+34 663 873 618
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