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EOI-Escuela de Organización Industrial é a decana das
escolas de dirección de empresas de España e conta
co respaldo de máis de 50 anos de formación. EOI está
especializada na Economía Sustentable, Economía Social
e Economía Dixital: Dirixida a formar futuros líderes e
emprendedores do novo modelo produtivo español e
a xestores de PEMES, xestores públicos e xestores da
economía social en valores éticos, creatividade e emprendeduría, internacionalización, tecnoloxía, desenvolvemento territorial e regulación.

CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es
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Folleto EOI (FSE) “seminario para la implantación de productos y servicios innovadores” galicia.qxd

“El FSE invierte en tu futuro”

16-17 dec. 2011
Santiago de Compostela
10:00 a 14:00 h | 16:00 a 20:00 h
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O obxectivo deste seminario é que as pemes implementen novos sistemas e produtos de xestión e deseño innovador. En concreto, este seminario permitirá:

Dirixido ás PEMES de calquera sector de actividade de
ámbito nacional que teñan a necesidade de formárense
en técnicas innovadoras de xestión nas súas empresas.
PEMES ás que se lles faga chegar os produtos e servizos
innovadores existentes, así como os recursos e apoios aos
que poden acceder para a mellora e innovación das súas
empresas.

• Gratuíta.

Enténdese como profesionais do sector deseñadores gráficos, de espazos, de moda, de experiencias, deseñadores
industriais, de produtos, mobles, xoias, xoguetes, deseñadores de campañas publicitarias, convencionais e dixitais, en definitiva, profesionais do deseño ou da xestión
que desexen ampliar os seus coñecementos no campo da
xestión do deseño na empresa, profesionais de consultoras de deseño, de oficinas técnicas, de departamentos
internos ou externalizados de deseño, así como empresas
ou emprendedores de calquera sector de actividade con
proxectos empresariais onde a xestión do deseño sexa un
elemento vital.

• 16 y 17 de decembro de 2011

• Descubrir ferramentas de xeración de modelos de negocios abertos baseados no Design Thinking, modelos que
están a ser aplicados para xerar valor.
• Coñecer casos de éxito no mundo do deseño.

Máximo 30 participantes.

duración
Este seminario terá unha duración de 16 horas lectivas

• Curso cofinanciado por Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e ENISA

calendario e horario
• Horario:
· Mañás de 10:00 h. a 14:00 h.
· Tardes de 16:30 h. a 20:30 h.

lugar de celebración
• Sala Sargadelos
Rúa Nova, 16
15705 Santiago de Compostela

información e inscrición
DAG - ASOCIACIÓN GALEGA DE DESEÑADORES
Uqui Permui
uqui@uquicebra.com
Tfno. 630 071 425

EOI, ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
informacion@eoi.es
www.eoi.es

SEMINARIO PARA A IMPLEMENTACIÓN
DE PRODUTOS E SERVIZOS INNOVADORES

r

evolution
design

