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Ve un tsunami d'avenços a nivell tecnològic 
i canvis a nivell social que modificaran radi-
calment molts aspectes de la nostra vida.

Les noves tendències revolucionaran cada 
vegada més ràpidament la manera d’enten-
dre i fer els negocis.

ARRIBA L'ERA DE 
LA TRANSFORMACIÓ

VOLS EXPLORAR LES
NOVES OPORTUNITATS?

“RADICAL IS NEW NORMAL”



Una jornada de treball on els participants podran 
adquirir una NOVA PERSPECTIVA sobre els 
canvis que es produiran i com afectaran a la 
seva empresa en els propers anys.

Una recopilació àgil dels principals FACTORS 
DEL CANVI i els conceptes clau del moment de 
sigularitat que estem visquen.
 
El programa té per objectiu inspirar a les perso-
nes per aprofitar les NOVES OPORTUNITATS 
del "MÓN QUE VINDRÀ".

DESCRIPCIÓ
DE LA JORNADA

“Un programa per a la
identificació de noves oportunitats”

CONEIXER

COMPENDRE

ACTUAR

INNOVACIÓ
DISRUPTIVA



COM VAN A CANVIAR LES
REGLES DE JOC?

Com serà el meu sector / la 
meva empresa en el 2025? 

Quines seran les tendències que 
més influiran als meus clients?

Com canviarà la nostra manera 
de fer negocis?

No vaig on està la pilota,
vaig on anirà

    Joe Montana

“

”

“El futur no és el lloc al qual ens dirigim, 
el futur és el lloc que hem de crear”



OUTPUT

· Conclusions amb les principals idees força del món 
que vindrà i que afectaran a la companyia
· Handbook registre personal de la sessió

· Metodologia & eines realitzades

ESTRUCTURA DE LA JORNADA:

MASTER CLASS (60'):
Introducció al workshop per exposar als participants l'con-
textos en què ens trobem i els principals eixos de canvi que 
es produiran en els propers anys.

TALLER (180')
Taller per reflexionar sobre els canvis que s'estan produint i 
com ens afectaran en el futur al llarg de 4 blocs:

· Impacte de les noves tecnologies en 
  la nostra proposta de valor.
· L’evolució del nostre model de negoci.
· Transformació del model organitzatiu.
· Transformació soci-polític de l'entorn.

Jornada de reflexió per comprendre els canvis que vénen i 
com afectaran al nostre sector i a la nostra companyia, la 
jornada de treball consta de dos blocs: Master Class i Taller. 
Està dirigida principalment a l'equip directiu de la compan-
yia i té una durada de 4 hores.

WORKSHOP EL MÓN QUE VE

DESCRIPCIÓ DEL JORNADA



LA NOSTRA EXPERIÈNCIA
Nova Group és una empresa amb una reconeguda tra-
jectòria i experiència especialitzada en projectes i forma-
cions en l’àmbit de la innovació i l’estratègia empresarial.

Desenvolupar una visió a mig i llarg termini de la 
companyia.

Capacitat per liderar els canvis en el sector i 
avançar-se als moviments de la competència.

Alinear la proposta de valor de l'empresa amb les 
noves necessitats dels clients.

Increment de la voluntat de qüestionar, modificar 
i millorar les coses per part dels participants . 

Conèixer els canvis que es produiran progressi-
vament en el mercat. 

INDICADORS DELS NOSTRES PROGRAMES 

98%
NIVELL DE

RECOMANACIÓ

91%
UTILITAT DELS 
CONTINGUTS

92%
APLICACIÓ
PRÀCTICA
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BENEFICIS



Parc Científic i Tecnològic UdG   I   c/ Pic de Peguera 15   I   17003 Girona

WE THINK
Imaginem oportunitats i 

ens anticipem als problemes
Desenvolupem projectes 
amb emoció i empatia

WE FEEL
Oferim serveis i eines 
que creen valor real

WE DO
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www.novagroup.es

h�p://www.novagroup.es/wordpress/
  info@novagroup.es

972 245 000
@novagroup_

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

INDICADORS DELS NOSTRES PROGRAMES 

BENEFICIS


