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INSCRIU-T’HI
Eurecat i el Clúster de Disseny organitzen aquesta jornada destinada a empreses de tots els sectors
que vulguin conèixer els nous paradigmes tecnològics per evolucionar el seu model de negoci.

PROGRAMA
A QUI S’ADREÇA:
Empreses

comercialitzadores

producte,
vulguin

de

qualsevol

conèixer

alguns

de

sector,
dels

que
nous

09:00h

Registre d’assistents

09:15h

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

09:30h

José Antonio Gago, Market Manager Product Innnovation d’Eurecat

paradigmes que canviaran la forma com
concebem els productes.

10:00h

Des d’Eurecat volem donar una visió sobre
alguns

dels

canviaran

aspectes

els

tecnològics

productes

tal

i

com

10:30h

empreses.
Tractarem

des

de

la

cocreació

amb

11:00h

Pausa-cafè networking

11:30h

Cas d’èxit d’ASICS: Innovació de productes en l’àmbit esportiu
Arnau Bermejo, Project Manager Padel d’ASICS Iberia

el

consumidor i la cadena de valor per crear

12:00h

productes alineats amb les seves necessitats,
que

més

influiran

en

els

12:30h

productes industrials. Comptarem també amb
empreses convidades que aportaran la seva
visió i contribució sobre els nous camins en la
innovació de productes.

Cas d’èxit d’AIRBORNE: Innovació de productes en l‘àmbit
aeroespacial i industrial
Marc Gascons, Project Manager d’AIRBORNE AEROSPACE

fins a les diferents tecnologies emergents que
considerem

Nous paradigmes tecnològics en la creació de productes

Irene Ràfols, Responsable de la Unitat d’Innovació de Producte d’Eurecat

coneixem avui dia, i que per tant faran
canviar els processos d’innovació dintre de les

Els avantatges de l’aplicació de composites en productes
comercials i industrials

Mª Eugenia Rodríguez, Responsable de la Unitat de Composites d’Eurecat
Marc Crescenti, Investigador de la Unitat d’Innovació de Producte d’Eurecat

que
els

Cocreació. Crear productes que connecten amb el consumidor i
la cadena de valor

Road Map tecnològic i Programes de suport per a projectes
d’innovació
Marco Orellana, Technology Consultant d’Eurecat

13:00h

Fi de la jornada + networking
Consultes personalitzades

*Nota: Donat l’aforament limitat de la sala es prioritza
l’assistència d’empreses que comercialitzin producte propi.
Col·laboren en la difusió:

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org
Contacte - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400 events@eurecat.org

Eurecat és membre:

