


El temps avança i l'amenaça és imminent.
Per sobreviure i evitar l'extinció, les empreses han 

d'aprendre a pensar com les startups i adoptar 
enfocaments més disruptius ... o s'extingiran!

THINK LIKE A STARTUP
& ACT LIKE A COMPANY!!!



OBJETIUS DEL 

PROGRAMA
"AUGMENTAR LA CAPACITAT DE 

L'ORGANITZACIÓ PER A 

IDENTIFICAR NOVES 

OPORTUNITATS DISRUPTIVES QUE 

MODIFIQUIN LA FORMA HABITUAL 

DE FER LES COSES"



PILARS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DISRUPTIUS

L’EQUIP

Promoure la cultura de la 
innovació en l'organització i 

formar un equip capacitat per 
innovar

ESPAI

Disposar d'un espai físic i 
digital per a promoure la 
innovació i un període de 

temps dedicat

+ + METODOLOGIA

Una metodologia pròpia i 
unes eines per identificar, 
valorar i desenvolupar les 

oportunitats

PROGRAM



DESCRIPCIÓ

L'objectiu del programa és realitzar un procés d'exploració, 

identificant totes les possibilitats dins de l'àmbit de l'organització 

per generar un panell de propostes d'innovació disruptiva.

Els participants desenvoluparan la seva capacitat d'explorar 

noves alternatives, fer-se plantejaments diferents dels habituals i 

buscar de forma sistemàtica noves solucions disruptives per:

• Anticipar-se a les tendències del mercat.

• Identificar noves necessitats dels clients i consumidors

• Incrementar el valor dels productes.

• Identificar nous serveis complementaris.

• Generar noves oportunitats de negoci.

PROGRAM

"UN PROGRAMA PER EXPLORAR NOVES OPORTUNITATS 

EN UN ENTORN CANVIANT"



LA DINÀMICA GENERAL

El Programa consta de 3 sessions de treball en format de taller amb els 

membres de l'organització.

TALLER 1: EXPLORE. Identificació i anàlisi dels problemes dels 

clients des de noves perspectives per definir un repte ambiciós i 

motivador.

TALLER 2: CREATE. Generació de les oportunitats disruptives 

buscant fora de la caixa, apropant-nos als usuaris extrems i 

ampliant l'horitzó del producte.

TALLER 3: INNOVATE. Desenvolupament de noves solucions 

adaptades als nous mercat i la generació d'un panell de propostes 

innovadores per equip.

Els participants disposaran de les metodologies emprades i els formats 

de treball per poder aplicar-los en l'empresa a altres projectes.

PROGRAM

INNOVAR EN EL 
CONEIXEMENT 
DELS USUARIS

INNOVAR EN LA 
INTEGRACIÓ DE 
TECNOLOGIES/ 

TENDÈNCIES

INNOVAR EN 
MODELS DE 

NEGOCI



CONSEJOS PARA SER + DISRUPTIVO

1. Conoce bien los problemas de tus clientes y usuarios. 

Muchas veces no los entendemos suficientemente bien.

2. Enamórate de los problemas y no de las soluciones. Si nos 

enfocamos en el problema, la solución saldrá “sola”.

3. Idealiza la solución. Explora que es lo mejor para el cliente y 

no pienses en lo que sabes hacer o en el camino más fácil.

4. Cuenta una historia. Cuando el producto se centra en lo 

importante para el cliente, siempre hay una historia que contar.

5. Haz obsoletos los productos precedentes. Cuando un 

producto soluciona un problema se vuelve relevante y conecta 

con los clientes.”

PROGRAM



YOU MUST UNLEARN

WHAT YOU HAVE

LEARNED
·Yoda·

PROGRAM



ENGAGING WITH

EXTREME USERS
Els usuaris extrems són pocs, però 
normalment són l'origen de noves 

oportunitats que els usuaris "normals" no 
consideren.

El propòsit d'interactuar amb els usuaris 
extrems no és desenvolupar solucions per a 

ells, sinó identificar problemes que els 
usuaris principals poden tenir però no saben 

expressar.



POSA A LA TEVA

ORGANITZACIÓ

EN MANERA 

D'EXPLORACIÓ
PER IDENTIFICAR LES NOVES 

OPORTUNITATS QUE VAN

A MODIFICAR EL TEU MERCAT

EN ELS PROPERS ANYS



INNOVATION PROGRAM



EXPERIÈNCIA
ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS …



EXPERIÈNCIA




