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Benvinguda. Introducció de la jornada i presentació d’Eurecat
José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation & Design 
Thinking a Eurecat

La importància i avantatges de realitzar estudis i proves de
viabilitat tecnològica de nous conceptes
Xavier Plantà, Director de l’Àrea de Tecnologies Industrials a Eurecat

Superar barreres per connectar amb el consumidor
Ana Barrio, Innovation Business Partner a Nielsen

Pausa cafè networking

Crear conceptes sostenibles
Miquel Rovira, Responsable de la Unitat de Sostenibilitat a Eurecat

Crear i testar nous conceptes en eHealth
Felip Miralles, Responsable de la Unitat eHealth a Eurecat

Definir el Road Map tecnològic de nous conceptes
Roger Font, Director del Departament de Consultoria Tecnològica a
Eurecat

Estudis de viabilitat i proves de concepte en medical devices i
smart products
Irene Ràfols, Responsable de la Unitat d’Innovació de Producte a 
Eurecat
Santi Pérez, Enginyer R+D en la Unitat d’Innovació de Producte a 
Eurecat

+PiME programa d’ajudes a la pime catalana per a projectes
d’innovació
Patricia Arcos, Directora programa +PIME a Eurecat

Fi de la jornada + networking
Consultes personalitzades i stands amb mostres de tecnologies Eurecat

09:00h

09:15h

09:30h

10:00h

10:45h

Organitza:

11:15h

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org

Contacte - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400  events@eurecat.org Eurecat és membre:

INSCRIU-T’HI

Col·labora:

Estudis de viabilitat tecnològica i

proves de concepte per agilizar els

processos de llançament de nous

productes

A QUI S’ADREÇA:

Empreses creadores de producte propi,

de qualsevol sector, que vulguin conèixer

com agilitzar els seus processos

d'innovació i d'avaluació de nous

conceptes.

Des d’Eurecat hem identificat la importància

d'agilitar els processos d'avaluació de nous

conceptes per potenciar la capacitat

innovadora de les empreses de Catalunya. En

el competitiu entorn actual és vital que les

empreses siguin capaces de generar múltiples

idees de nous conceptes d'una forma

sistèmica i que després aquests conceptes

puguin ser testats i avaluats d'una manera

àgil, ràpida i econòmica.

En aquesta jornada veurem com realitzar

estudis i proves de viabilitat tecnològica per

avaluar nous conceptes, tant a nivell de

metodologia com de casos exemple.

11:45h

12:15h

12:45h

13:15h

13:30h

Impulsen +PIME: 

Jornada

ESTUDIS DE VIABILITAT 
TECNOLÒGICA

Sala Cibernàrium - Edifici
MediaTIC
Roc Boronat, 117 
08018 Barcelona (Districte 22@)

Divendres, 26 MAIG 2017
de 9:00h a 13:30h

https://www.tfaforms.com/4614871
https://www.tfaforms.com/4614871
http://bit.ly/2oqD6qu
http://bit.ly/2oqD6qu

