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DIFFERENT THINKING

Les nostres àrees de treball



QUÈ?
Novagroup és una empresa especialitzada an 
ajudar les empreses a obtenir diferències competiti-
ves i millorar els seus resultats, creant productes i 
serveis diferenciats que s’anticipin a les necessitats 
del mercat i generin noves oportunitats de negoci.

COM?
Desenvolupant nous espais i noves formes de 
competir en el mercat, on les variables no siguin les 
habituals fent que la competència es torni tan 
irrellevant com sigui possible.

"Per aconseguir grans coses hem de 
planificar i actuar, però també somiar 

i creure en les nostres possibilitats"

Quan la CREATIVACIÓ es treballa 
en el context de la resolució de 

problemes concrets de l'empresa i 
s’utilitzen tècniques i mètodes per 
estimular-la, els resultats millo-

ren substancialment.

different
thinking



STRATEGIC CONSULTING
ÀREA

En els darrers anys, el context econòmic ha canviat 
radicalment les regles del joc. Per fer front a 
aquests canvis i millorar la competitivitat empre-
sarial, disposar d’una estratègia, definir un pla 
d’actuació i un calendari d’execusió esdevé fona-
mental.

Quines estratègies podem adoptar per millorar la 
nostra competitivitat? Com podem portar-les a 
terme?

· DIAGNÒSTIC COMPETITIU 
· GESTIÓ ESTRATÈGICA
· NOVES OPORTUNITATS DE

NEGOCI
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Els nostres serveis



CREATIVATION CONSULTING
ÀREA

Quan la creativació (creativitat x innovació), es 
treballa en el context de la resolució de proble-
mes concrets de l'empresa i s’utilitzen tècniques i 
mètodes, els resultats milloren substancialment. 
Les persones són l’element clau, una organitza-
ció no pot ser innovadora si no disposa de perso-
nes creatives i motivades.

Què puc fer per generar moltes idees? Com selec-
cionar les millors? Qui lidera el procés? Com puc 
garantir l'èxit en el mercat?

· TALLERS DE CREATIVITAT
· PROGRAMA D’INNOVACIÓ

Els nostres serveis
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GLOBAL MARKETING
ÀREA

El client és la raó de ser de tot negoci. La clau 
resideix a conèixer i anticipar-nos a les seves 
necessitats i desitjos per no només satisfer les 
seves expectatives, sinó sorprendre’ls constant-
ment. Establir converses i fer-ho de forma eficient 
ens permetrà millorar la nostra oferta i generar 
un major impacte.

Com relacionar-nos amb el mercat? Com podem 
millorar l'experiència dels nostres clients? Com 
podem arribar a ser una marca més reconeguda? 
Com podem augmentar les vendes?

· PLA DE MÀRQUETING
· MÀRQUETING ONLINE
· PROGRAMES DE FIDELITZACIÓ

Els nostres serveis
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ACADEMY
ÀREA

Llegim, observem, analitzem i sintetitzem múlti-
ples fonts per detectar les idees clau, metodolo-
gies i casos d’èxit que tot professional i empresa 
ha de conèixer per estar al dia en el món de la 
creativitat, la innovació i els negocis. Una síntesi 
de continguts i experiències pràctiques en format 
d'actualització in company.

Quines són les estratègies per tenir èxit en el 
mercat?  Quines són les darreres tendències 
empresarials? Quines són les claus de la nova 
economia? 

ACADEMY

 · ANÀLISI DE TENDÈNCIES
· WE INNOVATE YOU
· GENERACIÓ D’ EXPERIÈNCIES
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ACADEMY
novagroup



EMPRENEDORIA - STARTUPS
ÀREA

El desenvolupament de noves oportunitats prin-
cipalment en el sector de les noves tecnologies, 
comporta un nivell de risc alt però també grans 
possibilitats de creixement i expansió. Empren-
dre requereix una idea d'alt valor i un procés de 
desenvolupament específic per al llançament de 
noves empreses al mercat amb garanties d’èxit.

Com identificar les millors oportunitats? Quins 
són els passos per arribar al mercat? Com consti-
tuir un equip multidisciplinari d’alt rendiment? 

START UP

EQUIP DE
PROJECTE

2. CONSTRUEIX 
UN EQUIP

REGISTRA`T i 
PARTICIPA

1. EXPOSA LES
TEVES IDEES

PROJECTE BASE
D’EMPRESA

3. PRESENTA
EL PROJECTE

ACOMPANYAMENT
i EVOLUCIÓ

4. DESENVOLUPA 
EL PROJECTE

POSA’L A
PROVA

5. VALIDA EL
PRODUCTE

FINANÇAMENT
i CONSTITUCIÓ

6. LLANÇAMENT 
DE L’EMPRESA

novagroup
STARTUPS

· JORNADES CO-DATE
· CO-EMPRENDRE
· FORMACIÓ I MENTORING

Els nostres serveis



alguns dels nostres clients
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