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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 
 

Design Thinking, l’eina moda en innovació de model de negoci 
 

 Biocat organitza una jornada sobre Design Thinking, una metodologia 
que ajuda a les empreses a crear valor dotant-les d'eines que 
afavoreixen l'aparició de models de negoci innovadors i sostenibles 

 

 Durant l'acte s'aplicarà el Design Thinking per resoldre dos problemes 
que s’han detectat a l’entorn hospitalari 

 
Barcelona 20 de gener de 2014 -. Per ser més competitives en el mercat actual, les 
organitzacions necessiten reinventar-se dia a dia i generar processos que els permetin 
ser més innovadores i eficients. 
 
En aquest context, el Design Thinking s'ha convertit en una eina clau, ja que no 
només insta les empreses a adaptar-se a les necessitats dels seus clients o usuaris, 
sinó també a instaurar una cultura que convida a equivocar-se i a buscar solucions des 
de les necessitats de les persones.  La idea d'aquest concepte és aplicar metodologies 
del disseny per afrontar els reptes que tenen les companyies, des de la creació de 
nous productes i serveis fins a experiències dissenyades sobre la base del que 
demanen els consumidors. 
 
Biocat, en el marc del seu programa d'innovació en salut d·HEALTH Barcelona, 
organitza una jornada titulada "How Design Thinking can improve my business? 
Successful innovation in Health", on experts internacionals explicaran com 
institucions tan prestigioses com la Clínica Mayo han utilitzat el Design Thinking per 
millorar la qualitat dels seus serveis. Durant l'acte, els assistents aplicaran els principis 
d'aquesta tècnica creativa per resoldre dues necessitats reals identificades pels fellows 
de d·HEALTH durant la fase d’immersió clínica. 
 
Per aprendre més sobre l'eina de moda en innovació Biocat et convida a participar 
a la jornada. 
 

CONVOCATÒRIA: 
 

JORNADA "How Design Thinking can improve my business?" 

Data: Divendres, 24 de gener  
Hora: 9:30 – 13:30 h 
Lloc: Edifici Disseny Hub Barcelona (dHUB). Plaça de les Glòries, 37. 08018 Barcelona 
 
Per assistir envia un e-mail a: premsa@biocat.cat  
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  
Biocat:  
Gabinet de premsa · press@moebio.org · (+34) 93 3103330 www.moebio.org/media; 

www.biocat.cat/premsa 
També ens pots seguir a: Blog, Twitter, Facebook i LinkedIn 
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