Jornades temàtiques per treballar reptes
socials del territori B30, a través de
metodologies de design thinking.
Dirigides a tècnics de les administracions,
personal investigador i professionals
d’entitats i empreses relacionades amb la
temàtica concreta de cada Matinal.

www.hubb30.cat

Sabadell reuneix la competència i la il·lusió per transformar
la ciutat, amb l’esport com a motor de canvi. En aquest marc,
el SBD Esport Hub vol ser un projecte singular de la ciutat
que contribueixi a la seva revitalització econòmica i cohesió social.
Un hub és una xarxa de persones, entitats i empreses. Mitjançant xerrades, tallers, reunions i trobades en espais especialment dissenyats, el SBD Esport Hub ha d’afavorir sinèrgies entre persones emprenedores, startups, representants
d’entitats, empreses consolidades, universitats i ciutadans.
Però perquè en aquest nou hub de Sabadell neixin i s’enriqueixin projectes innovadors i viables, aquestes interaccions s’han de produir amb propòsits clars, amb agents
rellevants, amb propostes concretes de serveis, i al voltant
de tecnologies i àmbits de coneixement oportuns.
Posar les bases i desplegar el SBD Esport Hub és una tasca
col·lectiva compromesa, en la qual és important escoltar
experts d’entitats i empreses.
Iniciem intercanvis productius amb tres sessions tècniques,
i volem comptar amb vosaltres.

Sessió 3

Valor i mercat dels
hubs esportius

16 d’abril de 2021

12:00h

Zoom

La primera i la segona matinal d’innovació sobre el SDB
Esport Hub van tractar sobre el mapa d’actius de la ciutat
relacionats amb l’esport, les possibles funcions d’un hub, i
els principals desafiaments tècnics i organitzatius d’aquesta
iniciativa.
Prenent-les com a punt de partida, la tercera matinal es
dedica a l’especialització SBD Esport Hub, i aprofundeix en
els desafiaments econòmics del projecte.
De la mà d’empreses consolidades, així com de
representants de strat ups, revisarem possibilitats d’impuls
de projectes tractors, així com de diferenciació en un
mercat d’innovació molt divers, on conflueixen àmbits de
coneixement com els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solucions d’esport i salut / wellness
eSport (videojocs)
Solucions de Rendiment esportiu
Esport i turisme
Equipaments esportius
Tèxtils tècnics per a l’esport
Gestió d’esdeveniments i espais esportius
Màrqueting i comunicació del sector esport

Breus ponències de reconeguts experts sobre aquestes
matèries permetran seguir incidint en assumptes essencials,
com ara els beneficiaris i la proposta de valor del SBD
Esport Hub.
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