CONNECTA’T ALS CLÚSTERS

INCORPORA
INTEL·LIGÈNCIA
DE MERCAT

ACTIVA
EL TEU
NETWORKING

PARTICIPA
EN
PROJECTES

Vols conèixer els reptes
i les tendències clau del
teu negoci?

T’agradaria trobar socis
per compartir sinergies i
activitats que millorin la
teva competitivitat?

Vols ampliar la teva
capacitat de participar en
projectes transformadors?

Necessites orientació
estratègica?
Busques assessorament
per saber a quin clúster
adreçar-te?

Coneixes les empreses
i els agents de la teva
cadena de valor?
Vols millorar la visibilitat a
escala local i internacional?

T’agradaria desenvolupar
nous productes, serveis i
aliances estratègiques?
Busques enriquir el teu
negoci connectant-te
amb altres sectors?

ACCIÓ ET CONNECTA AL TEU CLÚSTER
Ecosistema de clústers
Biotecnologia
i tecnologies
de la salut

Audiovisual
CLÚSTER
AUDIOVISUAL
DE CATALUNYA

CATALONIABIO
& HEALTHTECH

Pell
LEATHER
CLUSTER
BARCELONA

FOOD &
NUTRITION

Moto
CLÚSTER
MOTO

Biomassa
CLÚSTER
BIOMASSA
DE CATALUNYA

Digital
CLÚSTER
DIGITAL

Els clústers connecten, de
forma innovadora, el teixit
empresarial d’un mateix
negoci per impulsar accions
de millora competitiva

SERVEIS PER
INCORPORAR
INTEL·LIGÈNCIA
DE MERCAT
• Orientació estratègica
sobre els reptes i les
tendències clau del mercat.
• Acompanyament de
l’equip de dinamització de
clústers.
• Coneixement sobre les
estratègies guanyadores.

Suma’t a les més de 2.300
empreses i altres agents que
formen part dels 30 clústers amb
una facturació agregada de més
de 74.000 M€

SERVEIS PER
ACTIVAR EL TEU
NETWORKING
• Orientació per trobar el teu
clúster.
• Creació d’espais de debat i
de reflexió col·laboratius.
• Accés a empreses i agents
(universitats, centres
tecnològics…) de la cadena
de valor del teu negoci.
• Assessorament per a la
col·laboració en la millora
de l’entorn competitiu.

El 2018 es van impulsar
82 projectes de millora de
la competitivitat i es van
realitzar 62 actuacions
d’assessorament a clústers
en la promoció de la
internacionalització

SERVEIS PER
PARTICIPAR
EN PROJECTES
• Impuls del canvi
estratègic.
• Participació en
projectes col·lectius.
• Desenvolupament
de nous models de
negoci.

