TALLER
D’INNOVACIÓ
PRÀCTICA A
L’EMPRESA
PLACES LIMITADES

Duració 4h
de 9 a 13h

Presencial

Curs amb
material

Ponent
Alfons
Cornella

INSCRIPCIONS

26/05/22
CTC Masquefa

Preu: 125€

Un taller per entendre com es pot començar a innovar
assimilant els punts crítics del procés d’innovació:

Obtenir RESPOSTES
a les preguntes
rellevants sobre
innovació (perquè
innovar, què és,
quan, com, on, amb
qui fer-ho i com
mesurar els
resultats, etc.)

Aprendre a utilitzar
algunes de les EINES
més útils (models de
negoci,
determinació
d’oportunitats,
expectatives i
necessitats dels
clients, construcció
de propostes, etc.)

Conèixer la
METODOLOGIA
VERNE i altres de les
metodologies m és
utilitzades en
innovació

Per dubtes i més informació escriure a anna@uea.cat

La innovació a l’empresa:
Un repte i una oportunitat
En el moment actual, les empreses i les organitzacions han entès que el canvi i
l’adaptació formarà part del seu dia a dia d’ara en endavant, una situació en la que la
innovació esdevé clau, per estar al dia dels canvis i la transformació permanent de
l’entorn empresarial.
Evitar quedar-se ancorats en el que hem fet sempre i mirar què més es pot
fer i com, resulta una assignatura pendent i imprescindible per a totes les
empreses que no vulguin quedar-se enrere. Cal aprendre a INNOVAR.

I és que la innovació és aquell procés o concepte innovador, fruit de l’anàlisi
i l’estudi de mercat que és capaç d’incidir en la relació amb els
consumidors/clients i incrementar la productivitat de l’empresa.

Una drecera per ENTENDRE LA INNOVACIÓ de manera pràctica
A partir d’EXPERIÈNCIES reals d’empreses que apliquen models d’innovació
en el seu dia a dia i de desenes de projectes d’innovació.

L’Alfons Cornella és consultor de grans
empreses, i ha dirigit més de 120
projectes d’innovació en tot tipus
organitzacions, especialment, en el
sector privat.
Fundador d’Infonomia i de l’Institute of
Next, per a repensar el futur de les
empreses i les organitzacions, amb un
enfocament especial en innovació de
models de negoci.

Ha publicat més de 30 llibres, així com
centenars d’articles breus sobre
innovació, negocis i tecnologia, des de
la perspectiva de la transformació de
les organitzacions.
Alfons Cornella és llicenciat en Física
Teòrica per la Universitat de
Barcelona, Màster
of Science en Information Resources
Management per la Syracuse University
a Nova York , i té un postgrau en Alta
Direcció d’Empreses per
ESADE Business School.
Coneix-lo a alfonscornella.com

