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El  nostre  compromís  

amb  la  competit ivi tat  

de  la  teva  empresa



"el futur serà 
circular...o no 
serà" 

DIAGNOSI I ESTRATÈGIA

REPTES:

Recursos  sobre  explotats

Generació  de  residus  en  excés

Pressió  legislativa  i  del  consumidor  creixent

Necessitat  de  competit ivitat  (VUCA)

L ’  economia  circular,  té  per  

objectiu  la  producció  de  

béns  i  serveis  al  mateix  

temps  que  es  redueix  el  

consum  i  malbaratament  de  

matèries  primes,  aigua  i  

fonts  d ’energia.

OPORTUNITATS:

Productes  i  serveis  de  major  valor

Posicionament  i  diferenciació

Innovació  en  models  de  negoci

Reducció  de  costos

Resil iència  i  competit ivitat



D'oferir 
productes a 
oferir 
SOLUCIONS

Incorporem  el  "service  

thinking "  per  tal  d 'oferir  

solucions  que  aport in  valor  

a  usuaris  i  clients
DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA DE VALOR

T 'acompanyem  en  la  definició  de  la  teva  proposta  de  valor  com  a  empresa,  fent  

servir  eines  que  posin  el  focus  en  l 'activitat  del  client  i  l 'usuari .  Identi f iquem  amb  tu  

els  serveis  associats  a  la  nova  proposta  de  valor .

FACTORS CLAU

De la proposta de valor en sortiran els 

aspectes clau que requereix la teva 

empresa per fer la transició cap a la 

servitització:

- Activitats i recursos clau

- Partners clau

- Anàlisi del TCO i monetització del servei

 

PLA D'ACCIONS

Elaborem  amb  la  teva  

empresa  el  roadmap  

de  servit i tzació  i  el  pla  

d 'accions

Els  productes  poden  

incorporar  diferents  nivel ls  

de  servit ització



Visió 360º

ECOSISTEMA 
DE PARTNERS

La cadena de valor està més implicada en els 

models de servitització i per tant cal tenir 

identificats els partners, know-how, funcions de 

cada agent... t'acompanyem en la incorporació de 

NOUS MARCS DE COL.LABORACIÓ i en el 

CORPORATE VENTURING

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

T'assessorem en les principals tecnologies i accions a implementar per 

a la transformació digital, a través de:

- Digitalització del producte

- Digitalització de processos

-  Serveis  digitals  associats  al  nou  model  de  negoci

TRANSFORMACIÓ 
CULTURAL

Oferim  dinàmiques  per  incorporar  a  

l 'empresa   nous  VALORS  associats  a  

l 'economia  circular  i  a  la  servit i tzació  

de  productes,  que  es  verterbren  en:

 

-  Sostenibi l i tat

-  Creació  de  valor  (solucions  al  client)

-  Xarxa:  t reball  col. laboratiu

Acompanyem  les  empreses  

amb  una  visió  360º  i  

adaptant  el  servei  

d 'acompanyament  des  de  

diferents  perspectives  i  amb  

diferents  formats  segons  

perf i l  i  necessitats  concretes


