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El nostre objectiu
Reforçar la competitivitat de les empreses de
productes infantils i fomentar la creació de productes i
serveis que afavoreixin les condicions per al bon
desenvolupament del nen en tots els seus aspectes.
Són benvingudes les empreses i altres agents amb
presència a Catalunya i amb activitat relacionada
amb el segment infantil (fins als 12 anys), amb
independència de la categoria de productes o serveis
que comercialitzin o del canal que facin servir.
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El quart any:
Resum executiu
Durant el 2014 hem continuat adherint nous socis a
KID’S CLUSTER, i hem superat la xifra de 50 membres.
Agraïm molt especialment el suport dels socis de KID’S CLUSTER que parlen de la nostra organització
a d’altres empreses que s’acaben adherint i cercant noves aportacions de valor pel nostre públic. I ho
fem, també, amb un descompte del 25% en la quota anual a aquells que aporten dos nous socis. Els
nous socis que s’incorporen i esmenten un soci que ha estat referent per a ells també tenen un
descompte en la quota d’alta. Mantenim aquests avantatges i us animen a treure’n profit.
Al maig vam explorar les línies estratègiques de KID’S CLUSTER amb els nostres socis, i vam ordenar
els eixos de treball entre els que volem ajudar a créixer els més petits. El resultat ha estat una
comunicació més clara i la definició de les línies específiques de treball: Coneixement, comunicació,
relació empresa – escola i nous projectes.
També al maig hem estat entre el grup dels primers clústers catalans que s’han incorporat al
programa Catalonia Clústers, que suposa un reconeixement per part de la Direcció General
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya a la nostra associació.
Les activitats dutes a terme el 2014 han estat:
Trobades temàtiques i de networking:
 18/02: Espais lúdics: Construïm junts? i Assemblea de socis
 07/03: Inici del projecte LudiTren
 07/03: Trobada/debat: empresa - escola
 19/03: Trobada de socis amb Caprabo
 01/04: Trobada Escola – Empresa
 08/05: Visita a FGC (Projecte LudiTren)
 15/05: Sessió de treball estratègies i actuacions
 10/07: 3 anys de KID'S CLUSTER
 15/10: Màrqueting social: Models i casos
 30/10: Trobada amb Clúster Moto
 26/11: Blocs i màrqueting online
Formació
 18/06: KID'S KNOWLEDGE
 12/11: Fabricació digital
Estudis
 Entrega de l’estudi Hàbits de compra, tendències de consum i oportunitats en productes i serveis de
lleure i educatius
Participació
 51 socis en el tancament de l’any.
 320 inscripcions a les activitats, a las quals les empreses sòcies i del nostre entorn acudiren en
259 ocasions.
 100% d’assistents satisfets amb la seva participació.
 Cap queixa sobre continguts i organització.
Actes públics i col·laboracions
 15/03: Presentació a Ibertoy 2014
 24/10: Acollida a grup de clústers danesos
 Col·laboració en el jurat dels premis MID2014 de BCD
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Estratègia
Les activitats del nostre pla estratègic coincideixen amb les
línies de treball del pla d’acció consensuat amb les empreses en
el moment de posar en marxa el clúster, validat per la Junta
Directiva i per l’Assemblea de socis, i redefinit el 2014 amb
l’aportació dels socis.
Els focus estratègics han estat:
1. Comunicació amb el segment infantil i familiar
Volem ajudar a fer les millors propostes i fer-les arribar de forma òptima al nostre públic
> Compartir informació de casos d’èxit. Establir aliances guanyadores. Formar-nos en
comunicació. Accedir a espais de proves que permetin extreure conclusions.
2. Coneixement del mercat i les tendències
Volem conèixer i comprendre la població que servim i el seu entorn
> Articular un aprenentatge sobre el terreny de l’acceptació de diferents propostes. Conèixer
millors pràctiques d’altres mercats. Posar informació rellevant a l’abast dels socis.
3. Relació entre empreses i sector educatiu
Volem apropar empresa i escola i sumar en benefici de l’aprenentatge
> Impulsar la relació empresa – escola i aplicar-la a desenvolupaments concrets. Reconèixer
les millors iniciatives en col·laboració. Crear punts de trobada efectius.
4. Impuls de noves línies de negoci
Volem ser un espai d’oportunitats pels nostres socis
> Posar en comú les habilitats dels socis. Detectar noves oportunitats. Facilitar un mecanisme de
valoració i impuls de projectes.
I les actuacions s’han articulat en els formats:

>

Activitats
 Sessions temàtiques i de trobada a l’entorn d’un tema d’interès comú i a les quals
s’articula el coneixement mutu i la cerca d’oportunitats de col·laboració.
 Activitats només per a socis en les que es fomenta el coneixement mutu i els projectes en
comú a l’entorn d’un soci que suposa canal d’arribada al nostre públic.
 Trobades alineades amb les estratègies principals del clúster.

>

Formació
 Formació orientada a reforçar l’estratègia de comunicació, i dotar d’eines adequades.
 Altres continguts d’interès singular.

>

Coneixement
 Estudis sobre comportament en el consum i en la compra, expectatives dels més petits i
del seu entorn i tendències.
 Anàlisi de prioritats i variables rellevants entre socis (Baròmetre KID’S CLUSTER)

>

Nous productes i serveis
 Projectes resultants de les oportunitats per a innovar.
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Activitats
18/02: Espais lúdics: Construïm junts? i Assemblea de socis
Els espais de lleure evolucionen en la seva oferta per tal de ser més atractius pels visitants i
oferir experiències millorades. El desenvolupament d’activitats i serveis es pot beneficiar dels
acords amb marques de referència que donen suport al posicionament dels espais o hi aporten
continguts de valor.
Vam conèixer, a més d’algunes dades rellevants de visitants i públic objectiu, casos de
col·laboració a destacar i que inspiraran les enormes possibilitats dels espais de lleure com a
canal d’apropament al públic familiar.
El marc va ser l’incomparable auditori de l’Aquàrium de Barcelona en el que vam aplegar
experiències i reflexions de socis i amics:

Dos moments dels parlaments el dia de l’Assemblea, amb Elvira Eguizabal, Cap Unitat Corporativa de Màrqueting i
Comercial de Barcelona de Serveis Municipals i Montse Coronas, Cap de Comercial, Màrqueting i Comunicació de FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

07/03: Inici del projecte LudiTren
El projecte LudiTren es posa en marxa el març de 2014 amb l’impuls de
FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el suport de Clúster
Digital, Kid’s Cluster i Railgrup.

LudiTren vol sumar els actius de 18 empreses que desenvolupen continguts pel públic familiar
amb infants i de les que desenvolupen solucions digitals, aplicant-los a una experiència
ampliada de mobilitat a un operador ferroviari.

Imatge d’idees recollides a la primera trobada inter-empreses i un moment de la mateixa
Memòria 2014
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07/03: Trobada/debat: empresa – escola
Al març també vam encetar un format nou: les trobades de
professionals a l’entorn d’un tema i amb el suport d’un
expert en comunicació. En aquest cas vam tractar
d’empresa i escola i de la relació entre tots dos agents
amb l’ajut de la directora del suplement Ara Criatures.
Es tracta d’una altra aproximació a un entorn en el que
mantenim el focus, que genera aportacions d’interès i que
volem convertir en propostes concretes

19/03: Trobada de socis amb Caprabo
La relació amb socis que suposen un canal d’arribada al
segment infantil i familiar es una clara oportunitat de fer
visibles els acords i les noves propostes.
Arran de la seva presentació, Caprabo ens va aclarir el seu focus en actuacions que reforcin el
seu posicionament estratègic, entre d’altres, amb les activitats que organitzen a 70 de les seves
botigues.
Vam debatre amb una quinzena de
professionals dels nostres socis sobre
propostes possibles en funció de la seva
orientació al segment escola o a les
persones i famílies. També vam mirar de
diferenciar el seu caràcter de lleure,
informatiu, de foment d’hàbits o
educacional. En aquest sentit vam optar per
unificar el focus reforç d’hàbits i educatiu,
diferenciat del que suposés reforç d’estil de
vida. I vam generar un seguit de propostes
concretes entre els assistents que vam
compartir amb ells.

Imatge del panell d’idees en un moment
de la seva generació durant la trobada

Algunes ja s’estan portant a terme.

01/04: Trobada Escola – Empresa
L’abril va començar amb la visita al Col·legi
CASP, de la Companyia de Jesús, on vam
debatre sobre la relació empresa escola i,
també, vam generar propostes concretes
d’actuació amb el debat entre una trentena
de persones de 20 empreses i entitats.
Imatge del panell d’idees generades a la trobada
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08/05: Visita a FGC (Projecte LudiTren)
El segon pas del projecte LudiTren es va
donar visitant els vehicles que es volen fer
servir com a part fonamental d’una
experiència superior.
Aquell dia es van conformar les aliances
que han anat donant continuïtat al projecte.
Moment de la trobada a l’Espai Provença de FGC

15/05: Sessió de treball estratègies i actuacions
El 2014 hem refinat i reformulat les línies estratègiques amb
el concurs dels socis.
Amb una generosa participació, en intensitat i en quantitat,
els assistents vau aportar criteri i guia al que han de ser els
eixos estratègics i la seva materialització.
Vam conèixer la visió d’ACCIÓ de la política de clústers i del
que és un clúster, de la ma de Joan Martí, Gerent de
dinamització de clústers de la Direcció General d’Indústria. Ell
i el seu equip i el Clúster Manager d’Indescat , Xavi Esteve,
van ajudar-nos a facilitar aquesta sessió de treball.
La trobada, amb el suport d’ACCIÓ, va permetre perfilar les
línies estratègiques destacades al principi d’aquest document i
clarament destacades a tots els suports de KID’S CLUSTER.
Posteriorment, la reflexió resultant va ser validada per la junta directiva del clúster, que va
acompanyar el procés del seu plantejament i aplicació en actuacions concretes.

Els participants van acordar les propostes amb el suport dels moderadors
i les van presentar i debatre en el ple durant la sessió
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10/07: 3 anys de KID'S CLUSTER
L’aniversari és la segona trobada principal de socis, i enguany ens vam
trobar 65 persones de prop de cinquanta empreses a una sala CINESA
a on vam conèixer alguns dels casos de col·laboració més recents entre socis.
També vam aprendre sobre gamificació amb Marinva, que ens va
mostrar algunes de les claus per tal de treure rendiment a les activitats i
tècniques lúdiques per tal de millorar la tasca i el funcionament de les
empreses.

Tres moments de l’acte d’aniversari: Part del públic durant la presentació de casos de col·laboració,
Imma Marín compartint claus sobre la gamificació i assistents a l’exercici final de cerca de col·laboracions

En aquesta activitat també vam convidar als nostres socis a facilitar algunes claus de les possibles
col·laboracions o sinèrgies entre ells, omplint la carta del Repte de KID’S CLUSTER, que hem
compartit desprès amb altres empreses i que fem servir per a facilitar contactes i col·laboracions.
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15/10: Màrqueting social: Models i casos
Hem tornat a abordar el màrqueting social, enguany amb dues vessants: el
seu impacte i com es mesura. L’equip d’EADA que ens va acollir, va aportar
un molt interessant contingut acadèmic que trobareu resumit al web de KID’S
CLUSTER, i va dinamitzar la trobada amb les responsables d’Encís (Projecte
Ergosum) i de Staedtler (World Kids Colouring Day), que van compartir les
seves experiències amb una vintena d’empreses assistents.

Giorgia Miotto, Directora de comunicació d’EADA, i Clara Puigventós, Directora d’ENCÍS,
a dos moments de la sessió

26/11: Blocs i màrqueting online

Armand Zoroa, Director d’Imago, i Maria José Cayuela, fundadora de The Blogs Family
durant les seves intervencions

35 persones d’una trentena d’empreses ens van acompanyar a una sessió dedicada a la
comunicació online amb el suport dels blogs, especialment.
Vam gaudir de les experiències d’Imago i The Blogs Family, amb qui vam tractar sobre millors
pràctiques i criteris pel que fa a la gestió dels blogs i la relació amb la blogosfera. Les
experiències i el check list de temes clau van ser actius de molt valor pels assistents
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Formació
18/06: KID’S KNOWLEDGE®
El 2014 hem tornat a oferir aquest seminari
que analitza les claus d’accés al públic
infantil de manera pràctica en el cas de
cadascun dels assistents.

Daniel Reyes, cap de Màrqueting de Televisió de Catalunya,
va compartir la seva experiència amb el mètode proposat.

Sota la direcció de l’Helena Figuerola i la
Montse Canyameres, una dotzena
d’empreses van apropar-se a
consideracions que apropen els
aprenentatges de la psicologia aplicada al
màrqueting i la comunicació.

12/11: Fabricació digital
La visita al Fab Lab Barcelona ens va obrir
els ulls a les possibilitats de la fabricació
digital amb diverses tècniques, entre elles la
impressió 3D.
Una vintena d’assistents van comprovar en
aquest espai que és taller, laboratori,
centre d’exposició i de creació en què
consisteix la impressió 3D i altres formes de
fabricació digital, materials i equipaments
que s’hi fan servir així com requeriments
tècnics. Vam poder comprendre les
oportunitats que ofereix la tècnica en
termes d’elaboració de prototipus i
maquetes o generació de sèries curtes de
producció.

Un moment de la trobada amb el Tomás Díez,
director del Fab Lab Barcelona

Estudis
Necessitats i tendències en lleure i educació
El 2014 hem entregat un anàlisi qualitatiu i de tendències
que incorpora un seguit de propostes concretes de negoci
desenvolupades entre els que hi van participar.
L’estudi s’adreça especialment a donar una base per a
propostes de producte i de comercialització entre
empreses editorials, de productes de lleure (producció
audiovisual, jocs, joguines), d’activitats (educatives i de
lleure) i distribuïdors generalistes i especialistes.
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Altres col·laboracions
Amb clústers del nostre entorn

30/10: Trobada amb Clúster Moto
La proximitat amb la resta de clústers catalans
facilita activitats conjuntes, contactes de valor
pels nostres socis i oportunitats creuant sectors
d’activitat addicionals als que ja son prou
diversos a KID’S CLUSTER. Aquest any vam
trobar-nos amb algunes empreses destacades
del clúster moto per tal d’apropar coneixements
i oportunitats.

04/11: Productes innovadors pel segment infantil al MID 2014
Enguany hem tornat a col·laborar amb el
MID en la categoria de productes per a
públic infantil. Un cop més, hem conegut
brillants propostes basades en el disseny,
la funcionalitat i la creativitat.
El MID Mercat d’Idees Disseny és un programa de BCD Barcelona Centre de Disseny que
fomenta la creació d’oportunitats de negoci a partir de projectes innovadors amb un fort
component disseny.

Suport a d’altres activitats
Sabem que les botigues i les activitats pels més petits suposen espais i moments de trobada
entre marques i públic i que articular iniciatives que ajudin a fer arribar la oferta al públic de
manera òptima és d’interès comú als socis. Per això destaquem i donem suport a aquelles
activitats de qualitat que apropen les propostes de valor al públic infantil i familiar.
En aquest sentit, i recolzant dues activitats especialment destacades, es van promoure entre la
resta de socis tant la Festa dels Súpers com el Festival de la Infància 2014, als qual van estar
presents alguns socis de KID’S CLUSTER.
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I vam col·laborar amb el Petits! Grans! Llibres!, que un any més va
ser un excel·lent punt de trobada entre els llibres i els més menuts a
Sant Cugat del Vallès de la ma de l’INSTITUT DE LA INFÀNCIA.
En la mateixa línia hem pogut donar visibilitat a d’altres iniciatives,
com ara l’Andorra Kids’ Film Festival, la Mostra d’Igualada, el
festival Claca! o el Parc de Nadal d’Alp i Puigcerdà
El 2014 també vam poder facilitar el suport d’alguns dels nostres
socis als I Jocs Florals Escolars de Catalunya

També em tingut la oportunitat de destacar algunes interessants trobades professionals, com
l’itworldedu6, la fira SIMO Educación o la 2ª Jornada de Màrqueting Educatiu, i participar a
IBERTOY compartint alguns aprenentatges dels nostres estudis.
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Algunes coses que passen al clúster
Els nostres socis i alguns amics que encara no s’han decidit es troben a les nostres activitats i
treballen a patir dels contactes, els continguts o les idees que s’hi troben.
El resultat son actuacions en col·laboració com aquestes:
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Junta Directiva
i relacions amb altres entitats

La Junta Directiva del clúster al tancar l’any està formada per:
President: Sr. Àlex Pérez, per Abacus Cooperativa
Vicepresident: Sr. Florenci Verbon, per Educa Borràs
Tresorer: Sr. Iván Olivé, per Grup Edebé
Secretària: Sra. Imma Marín, per Marinva
Vocals:
Sra. Mònica Nadal, per la Fundació Jaume Bofill
Sr. Jaume Pérez Payarols, per l'Hospital de Sant Joan de Déu
Sr. Francisco Gratacós, per LUK Internacional
Sra. Mari Pau Garreta, per Staedtler Iberia
Sra. Elisabet Herrero, per Televisió de Catalunya

Relacions amb altres entitats
En aquest any ens hem trobat amb l’Alcalde de Barcelona i amb la Consellera d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. Amb totes dues entitats acabem l’any cercant noves fórmules de
col·laboració en benefici del segment infantil i amb la participació dels nostres socis.

També hem conegut i establerts relacions
que ja comencen a donar fruits amb alguns
col·legues a Dinamarca i a Polònia.

Formem part del programa Catalònia Clústers, al qual hem accedit
amb el primer grup de clústers que hi participen sota el lideratge
de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat.
En benefici del networking creatiu hem aprofundit en l’articulació d’espais de
trobada amb la resta de clústers de Catalunya, per tal d’afavorir el creuament
d’oportunitats entre les empreses i institucions i cercar noves oportunitats de negoci.
La XARXA DE CLÚSTERS CATALANS és una iniciativa independent al servei de les
empreses .
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Visibilitat pública
Amb el temps anem aprenent a tenir un espai web que vol donar
informació ben endreçada i de còmode accés, però amb
continguts de fons que no s’escaparan al bon navegador. També
piulem a la xarxa, hi tenim penjat un blog i treballem per a fer de LinkedIn una eina útil pels
professionals que anem coneixent.
Els mitjans han recollit la nostra activitat i el detall de les aparicions es troba al web del clúster.

Memòria 2014

Pàgina 16 de 20

Memòria 2014

Pàgina 17 de 20

Socis
Els socis de KID’S CLUSTER en el tancament de l’exercici 2014
són:
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Córrer, llegir, berenar, estudiar, jugar, somiar, dibuixar, rentar-se les dents,
apuntar-se a un club, riure, fer, anar a dormir, posar-se una samarreta nova,
mirar la tele, guanyar una partida, tenir febre, anar d’excursió, anar al parc,
tapar-se amb una manta, compartir, col·leccionar, imaginar, veure una peli,
anar al teatre, cantar, escoltar música, fer deures, aprendre coses noves,
anar a escola, enfilar-se, créixer ...

Tu també els ajudes a créixer?

Perú, 186
08020 Barcelona
663 873 618
info@kids-cluster.com
http://www.kids-cluster.com

