Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Workshop – Disseny i revisió de
models de negoci amb
Lego ® Serious Play®

Objectius:

20 de Novembre de 2019
Horari: 09.15h a 13:30h.
Seu CETEX-EURECAT
C/ Germans Thos i Codina, 9, 08302 Mataró
Import: 0 € (subvencionat per EURECAT
I Impuls Reimagine Textile)
Aforament màxim: 24 persones

INSCRIU-T’HI

Organitza:

Programa:
09.15h – 09.30h: Recepció assistents.
09.30h – 11.30h
• Introducció a LSP
• 1ª versió del model de negoci.
• 2ª versió del model de negoci. Iteració
d’aprofundiment.
11.30h – 11.50h: Pausa – café networking
11.50h – 13.30h
• Escenaris de futur per al model de negoci
• Sinèrgies i aliances clau per al model de
negoci.

A qui es dirigeix:
Per a empresaris i empresàries del sector
tèxtil que vulguin potenciar i impulsar el
model de negoci: treballar idees
disruptives, la millora contínua, la
intraemprenedoria,
l’emprenedoria
corporativa, la gestió del canvi dins
l’empresa, etc.

 Sessió
pensada
per reflexionar i
aprofundir sobre el model de negoci de
cadascun dels participants.
 Determinar coherències i incoherències
en la visió del model de negoci.
 Revisar de recursos clau, necessitats a
curt i mig termini, etc.
 Analitzar la proposta de valor i reflexió
sobre les necessitats dels segments de
client a satisfer.
 Identificar oportunitats, amenaces, punts
forts i febles.
 Simular escenaris de futur i reflexionar
sobre l’impacte a l’empresa.
 Dissenyar alternatives al model de negoci.
 Explorar sinèrgies amb altres empreses.
En definitiva: Obtenir una comprensió
profunda del model de negoci a través de la
reflexió "viscuda" construïnt-lo i visualitzant-lo.
Enfocament:
Els participants construiran els elements més
importants del seu model de negoci mitjançant
la metodologia Lego ® Serious Play ®, la qual
estimula i potencia la capacitat per visualitzar
reptes, oportunitats, dificultats, punts forts
i febles del model de negoci plantejat per
l’empresari/a, alhora que permet simular i
reflexionar sobre les alternatives plantejades.
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Organitza:

Impartit per:
Jordi Castells Cuscullola
Enginyer superior de Telecomunicacions i
llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.
Expert facilitador en gestió del canvi i facilitador
certificat Lego ® Serious Play ®. Actualment,
consultor en transformació digital i gestió de la
innovació a la unitat de consultoria d’Eurecat.

Metodologia
Taller 100% participatiu mitjançant Lego ® Serious Play ®
(LSP), una de les metodologies més efectives i
innovadores per impulsar la comunicació, la generació
de nou coneixement i el pensament creatiu aplicats a la
resolució de problemes aprofitant el màxim potencial de
les persones, equips i empreses.

PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) DE MATARÓ MARESME
Els PECT son projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional
(FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un
territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent
estratègia catalana RIS3CAT.
Així, el PECT de Mataró Maresme parteix de la capitalització de la històrica fortalesa dels sectors del tèxtil i del turisme a la comarca i
centra la seva proposta estratègica en la innovació per mitjà de dos grans projectes: el projecte Reimagine Textile, amb la concentració
d’inversió en el disseny tècnic tèxtil, la transferència de coneixement tecnològic, l’economia col·laborativa i el foment de l’emprenedoria i la
internacionalització. I el projecte d’Esport i Turisme, a partir de la intensificació de la pràctica esportiva com a generador de noves activitats
econòmiques, oportunitats i atractivitat internacional en l’àmbit del turisme de qualitat.
El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, la Fundació
Eurecat i l’Ajuntament de Calella, i compta amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, l’Associació d’Empresaris de Gèneres de
punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA) i 15 municipis de la comarca.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

