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Jugant s’apren
Jugar encara és per molts una pèrdua de temps, i és clar, el
potencial del joc queda així infravalorat. Massa sovint els nens
i nenes només disposen de temps per jugar després d’haver
complert amb les seves obligacions, quan han acabat els deures
i les activitats extraescolars, o com a recompensa per haver
assolit alguna fita que els havíem marcat els adults. I això és un
error i un error greu, perquè els infants entenen el món i s’hi
relacionen com si cada pas que donen fos part d’un gran joc.
Quantes vegades al cap de l’any entreu a una botiga de
joguines? A Alemanya les famílies ho fan entre 12 i 13 vegades
de mitjana. I Alemanya està entre els quinze països amb un
coeficient intel·lectual més alt del món. Malauradament,
Espanya ocupa la posició 33. Sens dubte, els nens i nenes han
de jugar més per créixer i desenvolupar-se de manera sana.
Jugar ens empeny des de la infantesa a explorar, a investigar,
a conèixer, a compartir, a imaginar, a crear, a esforçar-nos per
superar els reptes que ens proposem. Exactament el mateix
que fem al clúster: ajudem a les organitzacions associades a
conèixer bé l’entorn, a experimentar, compartir i innovar sense
por, per superar-se i millorar les seves oportunitats de negoci.
I mirem de fer-ho d’una forma tan professional com divertida.
Perquè quan gaudim amb el que fem, tot flueix millor!
L’exemple més clar és el KID’S INNOVATION DAY. Més de 80
organitzacions van participar en un esdeveniment clau per
compartir coneixement, conèixer nous jugadors i impulsar
projectes de futur. L’èxit indiscutible de la primera edició ens
anima a consolidar la proposta per convertir-la en la referència
de les empreses de l’àmbit infantil i familiar del nostre país.
Us animo a participar d’aquesta activitat i de totes la resta
que organitzem al llarg de l’any. I a les empreses que encara
no formeu part del KID’S us convido a què ens conegueu i a
que penseu fins a quin punt podem aportar valor la vostra
organització.
Acabo amb un sentit agraïment a les persones que participeu
amb entusiasme d’aquesta apassionant partida que cada dia
juguem a KID’S CLUSTER i en la que tothom hi guanya.
Imma Marín, presidenta de KID’S CLUSTER
presidencia@kids-cluster.com

Què és un clúster?

#SUMAR
MULTIPLICA

Un clúster és un grup d’empreses i organitzacions
que treballen en torn a un mateix mercat i que
col·laboren per generar més competitivitat. És un
ecosistema pensat i dissenyat per identificar més
oportunitats de negoci en el seu sector.
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.
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del sector
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Suport estratègic per a la teva
empresa

Coneixement i tendències
del mercat infantil i familiar
Impuls de la innovació per al
desenvolupament de nous productes
i serveis
Desenvolupament de projectes
col·laboratius
Xarxa de networking estratègic
entre socis

Centres tecnològics
Entitats i associacions
Administracions públiques

Garanties
Els clústers catalans estan certificats per ACCIÓ, l’agència per la competitivitat
de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. A més, KID’S CLUSTER compta
amb el distintiu European Cluster Management Excellence – Bronze Label,
que certifica que complim els requisits de qualitat que marquen els estàndards
europeus i que comptem amb una xarxa de contactes internacionals.

Anàlisi del sector infantil
Segons dades de l’IDESCAT, al gener de 2018 hi havia a Catalunya 1.187.701 nens i nenes de menys de
15 anys. Aquest és el gran target objectiu al que s’adrecen més de 400 empreses i organitzacions. Un
mercat important, transversal i que es renova constantment.

Oferta actual

24,9%

46,8%

406

LLEURE
I ENTRETENIMENT

Número
% Empreses
Empreses

15.755

Facturació
(milions €)

% Facturació

15.000€

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

Número
% Número
Treballadors Treballadors

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%

Lleure i entreteniment

4

24,1%
EDUCACIÓ
I APRENENTATGE

CONSULTORIA

de facturació
combinada

Treballadors

empreses

4,2%
Segments funcionals

SERVEIS I PRODUCTES
BÀSICS

3.5M €

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%

Els nostres serveis
Formar part del clúster és accedir a una àmplia cartera de serveis especialitzats i de d’alt valor afegit per
a la teva organització.

Estudi i anàlisi
del mercat

Promoció
de la innovació

Oportunitats
de negoci

Detecció
de tendències

Projectes
col·laboratius

Xarxa de
contactes

Accés a
fires i salons

Formació
especialitzada

Accions
comercials

Posicionament
internacional

Accés a ajuts
i finançament
Interlocució amb
institucions

Els nostres valors

Pertànyer a KID’S CLUSTER també 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.

Compromís

Innovació

Ens comprometem amb el
desenvolupament integral
dels infants. Són el centre de
la nostra estratègia i la nostra
activitat.

Impulsem i transformem
idees en projectes que tinguin
impacte en el mercat i que
ens permetin explorar nous
horitzons.

Col·laboració

Transparència

Generem espais de confiança
que permetin el coneixement
entre empreses i la creació
d’aliances estratègiques.

Som una entitat íntegra i
oberta, transparent i honesta
en la gestió i en totes les
actuacions que realitzem.

Ajudant a les
empreses del sector
des de 2010.
Si vols formar part
de KID’S CLUSTER
escriu-nos a
info@kids-cluster.com
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Reptes estratègics
El coneixement profund del sector ens permet definir amb precisió els reptes estratègics que han
d’afrontar els nostres associats. Per ajudar-los hem definit tres grans àmbits de treball que ens
permeten agrupar i donar coherència a les activitats que organitzem i als projectes que impulsem.

Mercat

CONEIXEMENT

REPTE
Ajudar a entendre millor les
necessitats dels infants i les
famílies

OBJECTIUS
Detectar i avaluar les
aspiracions, hàbits,
inquietuds i preferències de
compra del nostre públic
models de negoci
Identificar les tendències
innovadores relacionades
amb els infants i el seu
entorn

Innovació

Living Lab

REPTE

REPTE

ACOMPANYAMENT

Identificar oportunitats
i donar suport en el
desenvolupament de
productes i serveis
innovadors

OBJECTIUS

PROJECTES

Escoltar i integrar els
infants i les famílies en
l’estratègia de disseny de
solucions que garanteixin
un resultat òptim

OBJECTIUS

Acompanyament en
la gestió de projectes
(definició, gestió i
coordinació de propostes)

Definir i testar nous
productes i serveis que
responguin als nous
models educatius

Facilitar la col·laboració
estratègica dels socis

Innovar en productes
i serveis que combinin
lleure i aprenentatge

Cercar partners i experts
(regionals, nacionals
i europeus)
Facilitar la incorporació
de noves tecnologies

ACCIONS
Newsletter KID’S CLUSTER
Realització d’estudis de
mercat
Esdeveniments que
reuneixen experts al voltant
de reptes i necessitats dels
socis
KID’S LAB
KID’S INNOVATION DAY
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ACCIONS

ACCIONS

Jornades temàtiques per
identificar oportunitats de
col·laboració

Creació de grups de
treball per a desenvolupar
projectes

Reunions individuals per a
detectar reptes i anàlisi de
necessitats

Disseny de nous espais
d’observació i co-creació
amb els usuaris

Ideació de propostes per
a presentar convocatòries
d’ajuts per a finançar
projectes d’innovació

LA DADA

Un 82%
ha tancade socis
de col·la t acords
amb altr boració
es
del clúst socis
er

Resum executiu

Cada any ens esforcem per oferir serveis que responen a les necessitats de les organitzacions
que formen el clúster. Aquest darrer any hem crescut en recursos interns, en empreses associades,
en activitats organitzades i en projectes impulsats. L’ecosistema creix, i amb ell les possibilitats de negoci.

70

37

+400

ASSOCIATS
(+15%)

ACTIVITATS
(+16%)

INSCRIPCIONS

un 17% de tot
el sector

1 cada 10 dies
de mitjana

actes organitzats
per KC

(+33%)

Projectes destacats
ESTUDI HÀBITS D’OCI FAMILIAR
KID’S CLUSTER està impulsant un estudi de
mercat sobre els hàbits d’oci familiar. Més de
20 empreses sòcies han co-dissenyat els
objectius a assolir i esperen la teva participació
per comprendre millor el mercat i detectar
noves oportunitats de negoci.

LA FACTORIA LAB

EL NAN – TDAH
La Fundació per a la Creativació, l’Hospital Sant
Joan de Déu i El Nan Casteller impulsen un
projecte per contribuir a la millora de la qualitat
de vida de les famílies amb infants amb aquesta
patologia mitjançant un joc que fomenti els
hàbits dels nens i nenes.

ESTUDI DE MERCAT: TORNADA
A L’ESCOLA

La Factoria Interactiva i Robòtica co-dissenyen
un espai d’experimentació lliure al voltant de la
robòtica, la tecnologia i les eines digitals obert
amb l’objectiu d’acostar aquestes eines a tothom
i promoure entre tots les vocacions STEAM entre
els més petits de la casa.

4 membres de KID’S CLUSTER han impulsat
aquest any un estudi de mercat per analitzar les
tendències i el procés d’adquisició de productes
i material escolar per als infants de cara a
afrontar la tornada a l’escola. L’estudi combina
metodologies qualitatives i quantitatives i una
mostra de 1.200 famílies amb infants en edat
escolar de tota Espanya.

Projectes impulsats amb el suport d’ACCIÓ
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Imma Marín
Presidenta

Florenci Verbon
Vicepresident

MARINVA

EDUCA BORRAS

Junta
Directiva
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Iván Olivé
Tresorer

Mònica Nadal
Secretària

GRUP EDEBÉ

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Àlex Pérez
Vocal

Jaume Pérez Payarols
Vocal

ABACUS COOPERATIVA

HOSPITAL ST.JOAN DE DÉU

EQUIP
CLUSTER

Àlex Puig
Vocal

Josie Pujadas
Vocal

SERHS TOURISM AND HOTELS

CORPORACIÓ CATALANA
DE MITJANS AUDIOVISUALS

Íñigo Pradera
Vocal

Mayte Expósito
Vocal

LA SALLE

IMAGO

El dia a dia del clúster
i l’execució de l’estratègia
fixada per la Junta Directiva
corre a càrrec de l’equip, que
enguany s’ha reforçat amb la
posició de la Project Manager.
Aquest equip gestiona la relació
amb els membres, programa i
coordina les activitats i busca
nous socis que incrementin
el valor del clúster

Cluster Manager
Anna López
alopez@kids-cluster.com
+34 663 873 618

Mari Pau Garreta
Vocal
STAEDTLER IBERIA

Cristina González
Vocal
CINESA

Project Manager
Agnès Garcia
agarcia@kids-cluster.com
+34 93 515 71 00

9

Qui som
Administració pública / Alimentació / Audiovisuals / Centre tecnològic / Consultoria / Cultura / Moda /
Distribuidor / Editorials / Educació / Empreses / Entitat Financera / Entitat pública / Entitats i fundacions /
Espais de lleure / Habitatge / Hoteleria i restauració / Jocs i Joguines / Marketing i comunicació /
Material escolar / Salut / Serveis d’aprenentatge / Serveis de lleure / Puericultura
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L’opinió dels associats

El millor retorn que pot tenir el
clúster és la satisfacció dels seus
associats. Treballem per oferir-los
els serveis que les seves organitzacions precisen i per estimular
la seva capacitat d’innovació. Les
seves opinions són el nostre aval.

Anna Pla
Directora Marketing per Espanya i Portugal
HAMELIN BRANDS S.L.U.
“Les formacions que organitza KID’S CLUSTER són un espai de desconnexió del
nostre dia a dia per parar, pensar i inspirar-nos. D’aquestes trobades també en
valoro l’oportunitat de fer networking, descobrir possibles sinèrgies i la inspiració
que ens aporten els casos exposats pels socis del clúster.
A banda, hi ha altres beneficis tangibles de formar part del clúster, com ara
la participació compartida en estudis de mercat que ens aporten una visió
transversal i permeten que sorgeixin altres oportunitats de col·laboració entre
els participants.”

Robert Mudarra
Project Manager

LA FACTORIA INTERACTIVA, SL
“El clúster ens obre una manera de treballar molt diferent, molt proactiva: els
competidors es tornen col·laboradors amb els quals generar més oportunitats.
Com a empresa jove hi creiem, i per això hi som.”

Francesc Benlliure
Project Manager Innovació i Transferència de Coneixement
FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

“Per la Fundació Bosch i Gimpera participar del KID’S CLUSTER suposa introduirnos en una xarxa d’agents professionals amb ganes de fer projectes d’innovació
conjunts. Participar-hi com a centre tecnològic, per tant, facilita molt la nostra
tasca per trobar aquests agents actius en R+D, i eixamplar així l’impacte social
de les Universitats.”

Susana Beltran
Responsable Departament Marketing
EIX ESTELS

“Participar a KID’S CLUSTER ens ajuda a mantenir-nos al dia dels canvis i novetats
que afecten al sector del lleure infantil i juvenil, alhora que participem activament
en el seu impuls i visibilitat i ens facilita trobar col·laboradors de qualitat per les
nostres colònies d’estiu.”

Maria Jesús Palop
Estratègia i Innovació
GRUPO EDEBÉ

“En KID’S CLUSTER encontramos otras empresas y profesionales que nos
ayudan a pensar fuera de “nuestra” caja y plantearnos caminos que solos no los
habríamos propuesto. Además, es un placer sentarte en la misma mesa con otras
magníficas expertas en marketing que siempre te estimulan a buscar algo más
para tu negocio.”
12

Projectes col·laboratius

Cada any els nostres associats
troben partners per portar a
la pràctica idees que sovint es
converteixen en una nova font
d’ingressos i, fins i tot, en una
nova línia de negoci.

CREATIVATION CHALLENGE
DESCRIPCIÓ: Es planteja un repte als alumnes: reinventar les clàssiques llibretes per adaptar-les
al món actual. Es convoca un concurs entre alumnes de 5è i 6è de primària que seleccionaran les
millors propostes i les convertiran en prototips de productes reals.

CREATIBITI
DESCRIPCIÓ: El Tibidabo obre un nou espai dedicat a la robòtica amb diferents activitats per a tots
els públics. Inclou diversos tallers i activitats de construcció de robots a partir de diferents tecnologies.
També es fan conferències sobre els avantatges educatius de la robòtica per la seva importància
en la vida quotidiana.

CINESA SCHOOLS
DESCRIPCIÓ: Cada matí Cinesa fa a les seves sales diversos passis de cinema i activitats adreçades
a escoles i instituts. Són “passis d’experiència” que inclouen visionat de pel·lícules amb valor
didàctic, visita comentada a les instal·lacions, accés a la cabina de projecció, i materials educatius
per seguir treballant a l’aula els continguts tractats. A més, Dharma Factory garanteix una atenció
i acompanyament personalitzat als més de 1600 centres als quals, durant el curs escolar, ofereix i
informa de l’enorme catàleg disponible i de tots els seus beneficis.

COL·LECIÓ DE MODA JUVENIL
DESCRIPCIÓ: Mitjançant la col·laboració de dues empreses sòcies del KIDS CLUSTER s’ha executat
un acord de llicència per una col·lecció de moda juvenil de samarretes que ja està disponible a les
botigues de EL CORTE INGLÉS. EDEBÉ Licensing ha ofert el servei de consultoria i STAEDTLER ha cedit
els drets d’imatge d’un de l’icònic marcador fluorescent Textsurfer© Classic.

UN PEDIATRA ALS CAMPAMENTS D’ANGLÈS
DESCRIPCIÓ: English Summer i Tu Pediatra Online, han tancat un acord que permetrà a les famílies
dels 3.000 nens i nenes de tot Espanya que assistiran aquest estiu als campaments d’anglès que
organitza English Summer, contactar directament amb un metge pediatre. Li podran consultar sobre
l’atenció mèdica necessària i resoldre incidències sense la necessitat de desplaçar-se al CAP més proper.
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+ 20

KID’S
INNOVATION
DAY
El KID’S INNOVATION DAY és la
trobada anual de les empreses
de l’àmbit infantil i familiar
organitzada per KID’S CLUSTER
amb el suport d’ACCIÓ. L’objectiu
és incentivar la reflexió al voltant
del present i el futur del sector,
oferint a les nombroses empreses
que hi van assistir una oportunitat
per compartir coneixement i
impulsar nous projectes.

+ 80

ponents

organitzacions

+ 140

participants

JAIME GARCIA CANTERO
Expert en innovació i director
de continguts de El País Retina

“Caldrà apostar per models més
flexibles, prioritzant les actituds
per davant de les aptituds per tal
de construir una societat millor. Els
reptes estan més en les persones
que en la tecnologia”

PITCH SESSION DE
PROJECTES INNOVADORS
B:SM / Visions-STEAM Anella i Fisidabo
LA SALLE / Diagnosi de la Síndrome de Down
TU PEDIATRA ONLINE / Servei d’atenció
mèdica a distància
AFTERSCOOL / Plataforma digital d’activitats
esxtraescolars
MINIMÚSICA / Toc and Roll

El futur de l’educació

Mònica Nadal (Fundació Jaume Bofill)
Coral Regí (Escola Virolai)
Esteban Lorenzo (Grupo Edebé)
Vicky Castillo (TbKids)

Lleure i oci en família
Àlex Marquina (Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals)

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Nutriplato

Sílvia Blanch (Universitat Autònoma de Barcelona)

CRÉAJEU / Jocs esportius i d’aventura
intergeneracionals

Florenci Verbon (Educa Borras)

DEVIR / La revenja de l’analògic
EXTRA BONUS / KID’S LAB
LÜ: el gimnàs de l’escola, un videojoc gegant
HERTZ: el primer cotxe colorejable
14

3 REPTES 3 DEBATS

NOSHI: pintura comestible feta amb
fruita ecològica

Mónica Conesa (PortAventura)

Alimentació i hàbits saludables
Jaume Pérez (Hospital Sant Joan de Déu)

Gonzalo Casino (Universitat Pompeu Fabra)
Ana González (Caprabo)

Eva Ferrer (Hospital Sant Joan de Déu)

Activitats 2018

No et perd

is el

KID’S INN
OVA
DAY 2019 TION
!

Resum de les activitats més destacades
de l’any obertes als socis de KID’S CLUSTER.

Febrer

Juny

El repte de la innovació. Sessió
co-organitzada amb La Salle posant el focus
en la innovació com a competència
corporativa amb l’objectiu de descobrir els
factors clau d’èxit en els processos de canvi.

Workshop joguina cosmètica. Juntament
amb Beauty Cluster Barcelona repassem
les tendències i oportunitats en joguina
cosmètica i els reptes que planteja la
confluència entre tots dos sectors.

Març

Setembre

Els canals on-line i off-line en
el sector infantil a la Xina. Explorem les
oportunitats que ofereix el mercat xinès
a les empreses de productes i serveis a la
infància

Estratègies de comunicació digital per
al públic infantil i familiar. Analitzem els
resultats del Baròmetre de Comunicació
Digital elaborat pel clúster per mesurar
l’estratègia digital dels socis i ajudar-los a
arribar al seu públic.

Gamification Day. Jornada per descobrir
les possibilitats que donen els jocs i les
tècniques de gamificació en l’àmbit dels
negocis.

Assemblea General. El Valkiria Hub Space
de Barcelona acull la trobada anual del
clúster. Els socis piloten una nau destinada
fer un viatge en el temps per descobrir la
família del futur.
Kid’s Events. Treballem els beneficis que
té organitzar i participar en esdeveniments
adreçats a infants i famílies, més enllà de
ser espais efímers on donar visibilitat a les
nostres marques.

Abril

Esport i família, un bon tàndem! Abordem
el repte del sedentarisme i l’increment de
l’activitat física en els infants a través de la
millora de l’oferta d’activitats i oci en família
amb INDESCAT.

Maig
Descobrint oportunitats per innovar.
A partir dels aprenentatges de la sessió sobre
innovació del febrer, ens reunim per treballar
noves metodologies per innovar i descobrir
oportunitats.

Impuls de projectes. Sessió interactiva en
format workshop per explorar idees dels
socis i co-crear projectes que millorin la
competitivitat del sector.

Octubre
European Family, Youth & Kids Marketing
Summit. Assistim a Madrid a la primera
trobada europea de marketing infantil
organitzada per The Modern Kids and
Family.
Customer Centricity. Masterclass de
Martín Vivancos sobre la transformació cap
a models de negoci amb l’epicentre posat
en el client.

Novembre
KID’S INNOVATION DAY. Celebrem la
primera trobada d’empreses de l’àmbit
infantil i familiar a Catalunya per construir
plegats el futur del sector.

Desembre
Jornada de Canvi Estratègic. IESE i
ACCIÓ organitzen una jornada per explicar
tres casos d’organitzacions que s’han
transformat per mantenir la
competitivitat.
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KID’S LAB
És el nostre petit laboratori. Un hub de tendències i d’innovació, un punt on
estimulem la inspiració i la creativitat dels nostres associats amb referències
de productes i models de negoci que acaben de sortir al mercat internacional.

Immersió en un vídeojoc (Canadà):
Lü és un sistema que utilitza càmeres 3D que detecten els
moviments per projectar jocs a les parets. També integra il·luminació
sincronitzada i efectes de so. Així, el gimnàs de l’escola es pot
convertir en l’escenari d’un videojoc a temps real i es combat el
sedentarisme.

La reina de l’oceà (Japó):
És un conte que està totalment fabricat amb plàstics recuperats
del mar i que explica la història d’una nena que viatja a les
profunditats de l’oceà per trobar animals que estan morint per
culpa de la pol·lució i els plàstics que suren a la superfície. Cada
any s’aboquen 8.000 tones de plàstic als oceans.

Toy Like Me (Regne Unit):
Al món hi ha 150 milions de nens i nenes amb alguna discapacitat.
Una realitat que és completament ignorada en el sector de
les joguines i que, en conseqüència, consolida estereotips poc
inclusius. Per denunciar-ho ha nascut Toy Like Me, una associació
que lluita per integrar la diferència en les joguines.

KidZania (Japó):
KidZania és un parc temàtic en forma de petita ciutat i de gran
èxit al Japó. Els nens i nens poden provar fins a 100 llocs de treball
i activitats diferents en entorns autèntics gràcies a l’aportació de
diferents marques privades. Les eines són un 60% més petites i les
feines es paguen amb moneda pròpia, els KidZos.

Pintura comestible (Estats Units):
Food Paint és un puré de fruita orgànica que es ven en tubs de
pintura. Amb aquest producte els nens i nenes poden decorar els
seus plats amb fruita de qualitat i de forma divertida. Tots els purés
estan fets amb fruites orgàniques, sense sucres afegits, ni colorants,
ni conservants.
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Book of Dirt (Sudàfrica):
Unilever ha creat un conte amb una fórmula de tinta especial que
només desvetlla la seva història si s’embruta i es taca. Aquest conte
únic explica als nens una història sobre la igualtat a través d’un cadell
de lleopard i un cadell de tigre. L’objectiu del projecte és fomentar
que els nens juguin més, s’embrutin més i disfrutin més.

Un carril bici escolar brillant (Dinamarca):
L’Ajuntament d’Egedal ha implementat un sistema d’il·luminació
intel·ligent en un carril bici utilitzat per alumnes que van a l’escola.
I per dissenyar-lo els mateixos alumnes han participat en un projecte
de co-creació, conjuntament amb enginyers municipals i de les
empreses que l’estan construint.

Storyball (Israel):
Storyball crea la il·lusió que el nen o nena està dins d’un vídeojoc.
L’element central del joc és una bola que inclou una història amb
diferents reptes gamificats que es van anunciant mitjançant un
audio: des de lluitar contra malvats fins a ballar desesperadament.
I, per suposat, es poden compartir amb els amics.

EcoBirdy (Bèlgica):
El 90% de les joguines per a nens i nadons tenen un cicle de vida
inferior als sis mesos. Amb l’objectiu de donar una nova vida a aquest
plàstic va néixer EcoBirdy, una empresa que recull les joguines
que no s’han d’utilitzar, recicla el plàstic i el converteix en mobiliari
infantil que es pot comprar a la mateixa web d’EcoBirdy.

3Doodler, el bolígraf 3D (Estats Units):
3Doodler és el producte d’impressió 3D més venut de la història. És
un simple bolígraf que enlloc de tinta conté plàstic, cosa que permet
que els dibuixos agafin relleu. L’èxit ha estat indiscutible: més d’un
milió d’unitats venudes, demanda altíssima de centres educatius i
premis a dojo a les fires de joguines més importants.

Trobaràs tota la informació a www.kids-cluster.com/kidslab/
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Tendències del sector
Un dels principals objectius de KID’S CLUSTER és analitzar les tendències del sector i detectar les
necessitats del mercat. Només d’aquesta manera els nostres associats podran anticipar-se i posar els
infants i les famílies al centre de l’estratègia.
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#1 NOU PARADIGMA
EDUCATIU

#2 ESPAIS
EXPERIENCIALS

#3 EL FUTUR
TECNOLÒGIC

La percepció sobre l’educació
ha canviat en poc temps
i de forma molt rellevant.
La majoria de pares i
mares aposten per una
educació més experiencial i
col·laborativa i menys teòrica.

És necessari crear espais i
experiències que combinin
lleure i aprenentatge i que
contribueixin a millorar els
vincles familiars. Els pares
valoren més les experiències
que la propietat.

El 60% de les empreses del
sector voldrien una relació
més estreta empresa-escola

El 54% dels pares i les mares
no estan satisfets amb la seva
conciliació laboral i familiar

Els dispositius tecnològics
cada cop arriben abans a les
unitats familiars. Les noves
tecnologies modifiquen
la manera com les noves
generacions entenen i es
relacionen amb el món. La
tecnologia obre un nou
espai d’experiències

ACCIONS

ACCIONS

Meet-up sobre educació
amb agents clau del sector.

Realització d’un estudi
sobre l’oci familiar. Creació
d’un grup de treball d’espais
experiencials i estímul a
projectes cooperatius
entre socis.

L’edat mitjana d’adquisició
del primer telèfon mòbil
són els 9,5 anys

ACCIONS
Promoció de projectes per
incentivar les vocacions
tecnològiques. Aprofundir
en la ciberseguretat infantil
a través de col·laboracions
amb entitats especialitzades.

#4 ENFOCAMENT
HOLÍSTIC

#5 EL FUTUR
DEL RETAIL

#6 MARQUES
I PERSONATGES

Els infants han de ser el
centre de les estratègies
empresarials, i s’han
d’analitzar a partir d’un
enfocament holístic, integral.
Créixer és molt més que
fer-se gran.

Hem de conèixer en
profunditat als consumidors
del nostre sector per
oferir-los allò que necessiten.
El retail, l’omnicanalitat
i l’experiència d’usuari
són elements claus en
la generació de noves
oportunitats de negoci.

El licensing ha arribat per
quedar-se, però vendre
aprofitant la fama d’un tercer
no és senzill. És molt útil
conèixer l’experiència d’altres
empreses i definir estratègies
d’incorporació de llicències.

Només un 43% dels pares
estan satisfets amb el temps
de lectura dels seus fills.

ACCIONS
Impulsar projectes de
foment de la lectura, del
creixement emocional
i de millora dels vincles
familiars. Priorització de les
propostes que apuntin al
lleure educatiu i a l’educació
en valors.

A Espanya la despesa
anual en joguines per
cada nen és de 184€. A pocs
quilòmetres d’aquí, a França,
aquesta xifra arriba als 290 €.

ACCIONS
Disseny d’estratègies per a
la creació d’experiències en
els diferents canals de venda
que aportin valor afegit al
client. Capacitació a través
de formacions

ACCIONS
Suport en el disseny
d’estratègies. Ús i creació
de marques i personatges
per acompanyar el
lleure i l’aprenentatge.
Col·laboracions entre socis.

ACCIONS

#7 COMUNICACIÓ
DIGITAL
Els suports digitals ofereixen
enormes possibilitats de
coneixement i segmentació
del mercat. Cal aprofitar-ho
per enviar missatges que
transmetin els valors de les
marques.

Als Estats Units, una de cada
quatre joguines adreçades
al segment de 2 a 5 anys és
llicenciada.

EL 77% dels pares no tenen
la informació adequada
abans de comprar un
producte o servei.

Elaboració d’un Baròmetre
de Comunicació Digital
per detectar on es troben
les empreses del sector.
Realització de formacions
especialitzades per a
l’impuls del coneixement
i bon ús de les eines de
comunicació digital.
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Participa!
Hi ha molt en joc.
info@kids-cluster.com

SEGUEIX KID’S CLUSTER:
company/kid’s-cluster
kidscluster
kidscluster
+34 663 873 618
c. Perú, 186.
08020 Barcelona
www.kids-cluster.com
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