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INNOVA PIME II

Participa a la segona edició del progra-
ma d’innovació i assessorament a 
empreses de l’Alt Penedès, per pro-
moure la cultura d’innovació i desenvo-
lupar un projecte d’innovació propi.

PROGRAMA

INSCRIU-TE AQUÍ 
I  PARTICIPA 

I N N O VA C I Ó

FORMACIÓ GRUPAL

SENSIBILITZACIÓ
Jornada de sensibilització dirigida a 
empreses de l’Alt Penedès de múltiples 
sectors.

MENTORATGE
5 sessións d’assessorament personalizat 
amb les 6 empreses participants.

14 Gen
9-11 h

Edifici de

L’enològica

27 Gen
9-13 h

27 Gen
14-18 h
3 Feb
9-13 h
3 Feb
14-18 h

1 Feb
al

31 Mar

P R O G R A M A  E M P R E S A R I A L  P E R  A  

L A  I M P L E M E N T A C I Ó  D E  L A

I N N O VA C I Ó

  Presentació del Programa INNOVA 
  PIME II
  Ponència d’introducció a la innovació
  Presentació de casos d’èxit del 
  programa INNOVA PIME I

Identificació del repte d’innovació a 
abordar 
Generació de noves solucions de 
producte, servei, processos, espais, etc
Definició de la sistemàtica
Definició de l’organització i l’estructura 
de gestió
Construcció de la cultura

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_pime.jsp?idtramit=2680

2 0 1 6

Organitza:
Suport:

Col·laboració: Col·laboració:

Sessió 1: Innovació centrada en el client 
utilizant el Design Thinking 
Sessió 2: Conceptualizació del model 
de negoci amb el BMC (Canvas) 
Sessió 3: Customer Experience: genera 
una experiència positiva en el client
Sessió 4: Organització i cultura d’una 
empresa innovadora



SENSIBILITZACIÓ FORMACIÓ MENTORATGE

En aquesta sessió treballarem 
en la definició i refinament de la 
nostra idea de negoci 
mitjançant l’ein del Business
Model Canvas.

INNOVACIÓ AMB EL CANVAS

Emprant diferents tècniques del 
Design Thinking, treballarem en 
la identificació de les demandes
del nostre client i el mercat.

Treballarem sobre els factors 
claus que determinen una expe-
riència satisfactòria i diferencial 
del nostre client  amb la nostra
marca i empresa.

Finalment, definirem quines són les
característiques i capacitats necessà- 
ries en la nostra organització per afavo-
rir una cultura innovadora que fomenti la
intraemprenedoria.

INNOVACIÓ CENTRADA EN EL CLIENT

ORGANITZACIÓ I CULTURA 

JORNADA DE PRESENTACIÓ 

Presentació del Programa INNOVA PIME II a 
càrrec de la Regidoria de Promoció Econòmi-
ca  per presentar els objectius del programa,
les activitats i el calendari.
 

Ponència d’introducció a la innovació. 
Presentació inspiracional i exemplificativa 
sobre la importàcia d’innovar per aconse-
guir resultats diferencials.
 

Presentació d’empreses  de l’Alt Penedès que 
han assolit resultats tangibles aplicant la 
innovació.

1 Febrer

31 Març

5 sessions on treballarem diferents metodologies 
per implementar la innovació a l’empresa en base a 
les necessitats específiques de cada participant.

Validació del Model de Negoci definit i identifi-
cació de noves oportunitats d’innovació.

 27 Gener de 9 a 13 h

CUSTOMER EXPERIENCE

 27 Gener de 14 a 18 h

3 Febrer de 9 a 13 h

3 Febrer de 14 a 18 h

 14 Gener de 9 a 11 h

 18 i 19 de Gener de 9 a 14 h 

Alguns punts a treballar són:

Generació de noves solucions susceptibles de 
ser implantades per afrontar les barreres o
dificultats dels negocis dels participants.

Prototipatge i validació de les solucions defini-
 des amb els col·laboradors implicats.

Definició dels indicadors per mesurar i 
quantificar els resultats aconseguits amb la 
innovació.
Desenvolupament d’un Pla d’Innovació perso-
nalitzat, especificant “Què, a Qui, Com i On” vol
innovar la companyia.

Construcció  d’eines per gestionar la innovació 
a l’empresa.

Disseny d’una estructura organitzativa perso-
nalitzada que estigui orientada a la innovació i 
que asseguri una gestió efectiva i eficient dels
processos.

Identificació de nous recursos o adaptacions 
necessàris per crear un entorn propici per a la
innovació i la intraemprenedoria.

DADES D’INSCRIPCIÓ
promocioeconomica@vilafranca.cat 
Tel: 938 17 11 69

Edifici de l’Enològica
Carrer Amàlia Soler, 29
de Vilafranca del Penedès

Per saber més del programa Innova 
Pime II agenda la teva entrevista

LINK D’INSCRIPCIÓ
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_pime.jsp?idtramit=2680

Entrevistes personals d’una durada estimada de 30 
minuts amb empreses interessades en rebre
informació personalitzada.


