ACTIVITATS, SERVEIS I PROJECTES 2017 / 2018

EL FUTUR
ÉS NOSTRE

www.kids-cluster.com

UN UNIVERS
PER EXPLORAR
La infantesa és una etapa de la vida apassionant. Tots els dies, per
poc especials que semblin, es viuen a un ritme trepidant. Cada fet,
per petit que sigui, es viu amb una intensitat extraordinària i amb
unes emocions sinceres i espontànies.
La responsable de tot plegat és la curiositat. L’afany de descoberta
i les ganes d’aprenentatge es converteixen durant uns anys, en
l’autèntic motor de la vida dels més petits de la casa. Tenen per
endavant un autèntic univers per explorar i la seva fascinació
davant la novetat és il·limitada. Cada nen o nena se sent com aquell
privilegiat astronauta que és el primer en explorar un territori
completament desconegut. Això sí, els infants saben que sempre
compten amb el suport incondicional de la seva família i de l’escola.
Aquest suport incondicional és el mateix que KID’S CLUSTER vol
donar als seus associats en el procés d’exploració del mercat
del sector infantil. Som aquí per donar les eines necessàries per
detectar i generar noves oportunitats de negoci, per impulsar
projectes conjunts i per fer contactes d’alt valor afegit. I de fer-ho
en un entorn que cada vegada canvia més i més ràpidament.
Conscients d’això, el clúster està ampliant la seva oferta de serveis
per ser una eina encara més útil a les empreses i organitzacions
associades. Vull destacar dos elements que trobareu recollits
en aquestes pàgines. Per un costat, l’estudi elaborat per KID’S
CLUSTER i CREAFUTUR sobre La família que ve. Es tracta d’un
rigorós treball que permet detectar les necessitats de productes i
serveis que tindran les famílies del nostre país en els propers anys.
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I per altra banda vull subratllar el KID’S LAB, un espai de detecció
de tendències de mercat i de projectes innovadors al sector infantil
que podeu consultar també a la nostra renovada pàgina web.
Us convido a què descobriu aquests continguts que teniu a la
vostra disposició, així com tota la resta de serveis que ofereix el
clúster.
No vull acabar sense fer un agraïment especial a les empreses i
organitzacions que ens acompanyen des del primer dia en aquesta
extraordinària missió. Avui, que el clúster està format per gairebé
70 entitats privades i públiques que apleguen a més de 18.000
professionals del sector, és més fàcil veure’n els beneficis. Però
no ho era gens per aquells pioners que l’any 2010 van decidir
ajudar-nos a enlairar el coet que és KID’S CLUSTER.
A tots i totes els que d’una manera o altra ens heu ajudat, gràcies.
Us puc garantir que ha valgut l’esforç.

Àlex Pérez, president de KID’S CLUSTER
presidencia@kids-cluster.com
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Un clúster és un grup
d’empreses i organitzacions
que treballen a l’entorn d’un
mateix mercat i que s’ajunten
per compartir recursos
i obtenir més i millors
oportunitats de negoci.
A KID’S CLUSTER ens agrada
resumir-ho dient que
SUMAR MULTIPLICA.

QUÈ ÉS UN
CLÚSTER?

LA DADA
A Catalunya hi ha acreditats
29 clústers que ja agrupen més
de 2.200 empreses i agents
associats, amb una facturació
de més de 74.000 milions
d’euros.

LES NOSTRES PRINCIPALS
LÍNIES DE TREBALL SÓN:
La comunicació amb el segment infantil i familiar
El coneixement del mercat infantil i les seves tendències

QUI SOM
KID’S CLUSTER té una estructura àgil i eficaç. L’Assemblea General es reuneix anualment per analitzar
l’activitat i establir prioritats per al següent exercici. L’Assemblea escull, cada 4 anys, als membres que
formaran part de la Junta Directiva, que seran els responsables de liderar l’estratègia del clúster.

JUNTA DIRECTIVA

Àlex Pérez / President
ABACUS COOPERATIVA

Florenci Verbon / Vicepresident

Iván Olivé / Tresorer

EDUCA BORRÀS

GRUP EDEBÉ

L’impuls de la relació empresa-escola en benefici de l’aprenentatge
L’impuls de noves línies de negoci.

10 COSES QUÈ ET PERDS
SI NO ETS A KID’S CLUSTER
Activitats per promoure la innovació

UN CLÚSTER
AMB GARANTIES
KID’S CLUSTER és un dels 29 clústers acreditats
per ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de
l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Això
garanteix formar part d’una gran xarxa de clústers
a través de la qual es poden impulsar i abordar
projectes que abasten més d’un mercat.

Projectes col·laboratius

Imma Marín / Secretària
MARINVA

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Mònica Nadal / Vocal

Jaume Pérez Payarols / Vocal

Àlex Puig / Vocal

Mari Pau Garreta / Vocal

Dani Reyes / Vocal

SERHS TOURISM AND HOTELS

STAEDTLER IBERIA

Tallers, workshops i formació especialitzada
Xarxa de contactes al sector i a altres clústers
Noves oportunitats de negoci
Accions comercials i de posicionament internacional
Capacitat d’interlocució amb les institucions
Accés a línies d’ajuts i fonts de finançament
Estudis i anàlisis del mercat en el que operem

KID’S CLUSTER compta amb l’European Cluster
Management Excellence - Bronze Label, atorgat
pel Secretariat Europeu d’Anàlisi de Clústers.
El certificat confirma que compleix els requisits
de qualitat que marquen els estàndards
europeus i dóna accés a una xarxa de contactes
internacionals.

CLUSTER MANAGER
És la responsable del dia a dia del clúster. Gestiona
la relació amb els membres, programa i coordina les
activitats i busca nous socis que incrementin el valor
del clúster.

HOSPITAL ST.JOAN DE DÉU

CORPORACIÓ CATALANA
DE MITJANS AUDIOVISUALS

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

Detecció de tendències
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LA GALÀXIA KID’S CLUSTER
El més gran actiu del clúster són els nostres socis. Ells aporten més valor a les activitats, diferents
enfocaments estratègics i configuren un sistema equilibrat i propici al desenvolupament de nous
projectes i oportunitats de negoci. La galàxia KID’S CLUSTER és cada cop més gran i més variada.
Us convidem a què l’exploreu i, si voleu, a formar-ne part.
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EL SECTOR
EN XIFRES

46’8%
Lleure i entreteniment

A Catalunya, i si no contem
els professionals autònoms,
hi ha 406 empreses i
organitzacions que generen
activitat econòmica
adreçada al segment
infantil, és a dir, fins als
12 anys. Es tracta doncs,
d’un sector important,
transversal, dinàmic i
que ha d’afrontar reptes
estratègics. Aquesta és la
seva composició.

Segments funcionals

24’9%
Bàsics (moda,
alimentació, salut...)

KID’S CLUSTER fomenta la creació de productes i serveis que
afavoreixin el bon desenvolupament de l’infant. Aquesta és la
cadena de calor que ho demostra.

24,1%

4’2%

Aprenentatge

Consultoria

Proveïdors

Número
Empreses

% Empreses

Facturació
(milions €)

% Facturació

Número
Treballadors

% Número
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
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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%

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%

Lleure i entreteniment

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%

JOCS I JOGUINES
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CADENA DE VALOR

El sector per àmbits

Espai d’ús
o experiència

Bàsics, funcionalitat
i moda
Lleure i entreteniment
Aprenentatge

Centres educatius
Espai outdoor i indoor
Centres socials i de salut
Llar

Importadors

ENTORN
FAMILIAR
Distribuïdors /
Majoristes
Generalista
Especialitsta
Distribuïdor escolar

Mercats
internacionals

Farmàcia
i Parafarmàcia
Canal online
Canal impuls

Marquèting
i tecnologia

Licensing
Influencers
Mitjans de comunicació
Professionals
educació i salut
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RESUM DE LES

RESUM
EXECUTIU
KID’S CLUSTER és molt més
que una simple associació
d’empreses. És un sistema
dissenyat per a què les
organitzacions que hi habiten
puguin créixer i desenvolupar
els seus negocis amb les
màximes garanties. I no hi ha
millor manera de visualitzar
els beneficis que repassar
l’activitat generada durant
el darrer any.

ACTIVITATS 2017

+300

FEBRER

INSCRIPCIONS

32

ASSOCIATS
Un 15% de tot
el sector

A KID’S CLUSTER sabem
que és important alçar la
mirada i ampliar mercats i
horitzons. Per això cada any
organitzem o participem en
moltes activitats conjuntes
amb representants d’altres
clústers. Són oportunitats
úniques per fer nous
contactes i pensar en
projectes cooperatius.
Durant el 2017 vam estar
presents en 10 activitats en
les que els nostres socis van
coincidir amb representants
o associats d’altres clústers.
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www.kids-cluster.com ha canviat la seva imatge.
Des de mitjans de 2017 comptem amb una nova
pàgina web que té més i millors continguts en tres
idiomes, major integració amb les xarxes socials
i moltes facilitats d’ús pels associats.

Mapa de coneixement
El clúster cada cop és més gran. I a cada incorporació
es multipliquen la possibilitat d’establir sinèrgies i
possibilitats de col·laboració. Per detectar-les hem
generat un mapa que traça les possibles vinculacions
entre els associats.

La família que ve
Hem sumat esforços per realitzar un important
estudi de tendències sobre les necessitats i
les pautes de consum que tindran les famílies
catalanes amb fills fins a 12 anys, d’ara i fins el
2025. Trobareu més informació a la pàgina 14.

El Tibidabo acull la trobada
anual del clúster, acompanyada
d’una sessió per analitzar els
reptes del futur de la infància
del segle XXI.

JULIOL
JUNY

Nova pàgina web

Assemblea General

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

Matchmaking Edtech

UN
CLÚSTER
OBERT

Visita exclusiva per experimentar
productes nous i compartir
experiències i possibilitats de
col·laboració.

Gamification Day

De mitjana una
cada 11 dies

PROJECTES DESTACATS

Visita a Montana Colors

Realitat augmentada i virtual,
reconeixement de veu i
intel·ligència artificial al servei
del lleure i l’aprenentatge.

ACTIVITATS
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MARÇ

Eines d’interacció
amb l’usuari

A actes organitzats
per KID’S CLUSTER

25 anys de la política
de clústers a Catalunya

Som convidats a l’acte
institucional presidit pel
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont.

Jocs Florals de Catalunya
Col·laborem amb una de
les tradicions culturals i
lingüístiques més arrelades
a les escoles de Catalunya.

Comunicació
en l’entorn digital

Jornada de treball per
aprendre a comunicar i a
connectar amb el nostre
públic a través de les xarxes
socials.

Organitzem una trobada
exclusiva per socis amb Yoshi
Okamoto, expert japonès en
tecnologia aplicada a l’educació.

Kid’s Cluster Day

Celebrem els set anys del
clúster parlant de la música
en la infància i en un ambient
distès i relaxat al centre de
Barcelona.

NOVEMBRE
Premios Boolino

Assistim al lliurament dels
premis de literatura infantil
i juvenil d’un dels nostres
associats. L’objectiu és
descobrir nous talents.

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.

OCTUBRE

Transformative retail

Jornada de treball per
conèixer les tecnologies
que en els propers anys
ens ajudaran a vendre al
consumidor final.

Interclúster
pràctica esportiva

Treballem amb
els companys dels
clústers de l’esport
i l’educació per
esbrinar els futurs
hàbits esportius dels
alumnes catalans.

La Ciutat
dels Somnis

El Festival de la
Infància ja és història.
Assistim amb alguns
socis a la presentació
del nou projecte que li
agafa el relleu.

Mirador mercat

Els socis de Kid’s Cluster
i del clúster del packaging
han de resoldre els reptes
plantejats per dues
importants empreses.
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REPTES
ESTRATÈGICS

KID’S LAB
Al juliol de 2017, i coincidint amb la publicació de la nova web, vàrem llençar el KID’S LAB. Es tracta
d’un espai en el que cada setmana publiquem notícies, projectes, productes i activitats vinculades al
sector de la infància que criden l’atenció pel seu alt component d’innovació. L’objectiu és oferir als
nostres associats continguts d’alt valor afegit i que els permetin conèixer les tendències del mercat..

Innovació

Un dels principals objectius estratègics
que tenim és aprofitar al màxim l’esforç
que fem tots els integrants del clúster.
Per aconseguir-ho definirem tres àmbits
de treball prioritaris sobre els que
agruparem les activitats, els continguts
i els recursos que disposem.

Mercat

KID’S
CLUSTER

Educació
i lleure

ALGUNS
POSTS
PUBLICATS
Estats Units

Inno
t
Merca

vac

ió

Edu

e

leur

óiL
caci

+ TECNOLOGIA

+ VINCLES

Detectar i avaluar les
aspiracions, hàbits,
inquietuds i preferències
de compra del nostre públic.

Desenvolupar nous productes
i serveis incorporant
tendències tecnològiques
(robòtica, realitat virtual,
impressió 3D, big data...).

Definir i testar nous productes
i serveis que responguin als
nous models educatius, i que
reforcin els vincles amb el
sector educatiu.

+ CANALS
DE VENDA

+ MARQUES
I LLICÈNCIES

+ COMBINACIÓ

Garantir una presència
adequada i de valor afegit en
tots els entorns en els que els
consumidors compren.

Ampliar el valor dels
productes incorporant
llicències i personatges
atractius pel nostre públic
potencial

+ INFO DEL
CONSUMIDOR

+ MODELS
DE NEGOCI
Créixer com a empresa passa
per abordar nous mercats
i per adaptar-se ràpidament
als nous models de negoci.
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#1 Caixes de cereals
màgiques

+ XARXA
Facilitar la col·laboració
estratègica i efectiva entre
els socis, i vincular agents
d’entorns i sectors diferents
però complementaris.

Innovar en productes i
serveis que combinin lleure
i aprenentatge en la seva
fórmula per adequar-se a
les tendències actuals.

+ IMPLICACIÓ
INFANTIL
Integrar els infants i les
famílies en la fase de detecció
de necessitats i disseny de
les solucions per garantir
uns resultats òptims.

Caixes de cereals que amb un
cúter i cinta adhesiva es poden
convertir en autèntiques
obres d’enginyeria. El projecte
és fruit de la cooperació entre
el fabricant i una ONG
que promou la innovació
entre els infants.

Austràlia
#2 Aprendre a fer
anar els diners
Els nens i nenes australians
disposen d’una app i d’una
targeta per poder comprar i,
alhora, aprendre a gestionar
les seves pròpies finances.
Es diu Spriggy i permet un
control parental absolut per
eliminar riscos.

Estats Units
#3 Fomentant
l’interès pel big data
El New York Hall of Science
ha impulsat el projecte
Big Data for Little Kids per
aprofundir en la comprensió
de com els nens petits
defineixen, recopilen,
representen i interpreten
les dades.

Regne Unit
#5 Rellotge-GPS
per no perdre la família
Dinamarca
#4 Llum per menjar més
L’ajuntament de Lund ha
desenvolupat un sistema
d’il·luminació per als
menjadors de les seves
escoles que ha aconseguit
reduir en un 20% els aliments
que es llencen. Els alumnes
tenen un àpat més calmat i
profitós.

HereO és un rellotge molt
infantil que incorpora un
emissor de senyal GPS.
D’aquesta manera, i des
de qualsevol mòbil es pot
geolocalitzar ràpidament
la criatura i evitar ensurts
importants.

Regne Unit
#6 Roba extensible
S’ha acabat veure com la
roba de les criatures només
els va a la mida durant
poques setmanes gràcies
a Petit Pli. Els productes de
Petit Pli estan confeccionats
amb materials i patrons que
permeten guanyar fins a set
talles.

Trobaràs tota la informació a:
www.kids-cluster.com/kidslab/
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LA FAMÍLIA QUE VE
KID’S CLUSTER ha impulsat, gràcies a la col·laboració d’alguns
associats, l’elaboració d’un estudi per perfilar com seran i com
actuaran les famílies amb infants en el període 2016-2025 a
Catalunya.

1/ Detectar les principals tendències de
consum mitjançant recerca i experts

METODOLOGIA
I OBJECTIUS

2/ Conèixer motivacions, necessitats
i expectatives de les famílies amb
enquestes i focus groups
3/ Identificar oportunitats de negoci
amb mètodes comparatius

EL LLEURE
EN ELS NENS
RETRAT ROBOT

96,1%

Els pares tenen menys fills i
més tard. El resultat és una
atenció excessiva sobre els
nens i unes expectatives
molt més exigents.

VALORS

Pares i fills reconeixen la
necessitat de transmetre
uns valors. Però ni entre els
nens ni els pares apareix de
forma espontània el valor de
l’esforç.

INTEGRACIÓ
LLAR-ESCOLA

Cada cop estan més i millor
integrades l’escola i l’esfera
familiar. Aquesta sintonia té
un resultat multiplicador en
els nens.

MIREN LA TV
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DUBTES

El 77% dels pares no tenen la informació adequada abans de comprar un producte/
servei pels seus fill.

OCI
XARXES SOCIALS

Les xarxes socials són un
nou hàbitat de relacions
en el que es mouen des de
ben petits. Els continguts es
consumeixen a demanda.

IMPACIÈNCIA

La cultura “a demanda” es
tradueix en impaciència. Els
nens volen les coses aquí
i ara. Cada vegada saben
esperar menys.

OMNICANALITAT

Les empreses del sector
han d’abraçar l’omnicanalitat.
És pràcticament impossible
vendre sense tenir presència
en els canals digitals
i presencials.

CONCILIACIÓ

Les extraescolars s’han
convertit en una solució al
problema de la conciliació
familiar. Els pares tenen poc
temps per dedicar als fills.

ALIMENTACIÓ

8 de cada 10 famílies es preocupa perquè els seus fills consumeixin aliments
frescos i naturals.

CONCLUSIONS
HIPERPATERNITAT

DE LA FAMÍLIA DEL FUTUR

SABIES QUE?
El 50% de nens
d’11 anys tenen el seu
propi smartphone

77,2%
JUGUEN AL CARRER

El 69,1% destina menys del 10% dels ingressos familiars a l’oci

EDUCACIÓ

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

EDAT

Les famílies envelleixen. Arriben menys fills i més tard.

POC TEMPS

62,5%
JUGUEN AMB
VIDEOJOCS
O INTERNET
Temps de lleure dels nens i nenes
catalans de 3 a 14 anys (2015)

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

TEMPS LLIURE

El 76,7% dels nens realitza alguna activitat extraescolar. D’altra banda, un 22,8%
dels nens no juga mai al parc o al carrer.

DINERS

El 90,9% de nens fins a 12 anys no té paga assignada. El 68% de les famílies
considera que el seu fill té més coses de les que necessita.

CONTINGUTS

El 96,1% dels nens mira cada dia la TV. Principalment continguts a demanda. El 56%
de les famílies estan subscrites a plataformes digitals de continguts.

PANTALLES

Les tauletes estan penetrant amb força entre els infants. El 34,9% dels nens ja
té la seva pròpia tauleta. Pel què fa als mòbils la xifra cau al 11,4% (edat mitjana
d’adquisició de mòbil són els 9,5 anys).
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SEGUEIX KID’S CLUSTER:
company/kid’s-cluster
kidscluster
+34 663 873 618
c. Perú, 186. 08020 / Barcelona
www.kids-cluster.com
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