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O deseño é una ferramenta fundamental no proceso de innovación,
tanto na parte da propia definición e desenvolvemento do produto,
como na súa comunicación e aceptación polo mercado.

O deseño ten una influencia decisiva no desenvolvemento de
produtos, servizos e contornas mellor adaptados ás necesidades
epreferencias dos usuarios, máis competentes, eficientes,
diferenciados e, polo tanto, con capacidade de xerar vantaxes para a

empresa e valor para os seus clientes.

Estas Xornadas tratan de ser un encontro para a reflexión, o
intercambio e a xeración de novas ideas.

09:30 h

Benvida e inauguración

10:00 h

Madeira como argumento

MRM Arquitectos, Estudo de Arquitectura

10:45 h

12:45 h

16:00 h

CHARLA DIÁLOGO ENTRE OS ASISTENTES
Tertulia entre os asistentes das Xornadas para que, dunha
forma distendida e amena, compartan as súas impresións,
inquedanzas e novas fórmulas de aplicación da madeira no
seo das empresas. Posibilidade de compartir sinerxias,
coñecementos e tratar, de maneira directa, con diferentes
perfís profesionais. O diálogo será de ti a ti.

DINAMIZADOR DA TERTULIA: José Ángel Carreira Montes,
arquitecto e fundador de Carreira Montes Arquitectura

Pausa-café

12:00 h

Deseñodependencia

Pablo Crespo, xerente de Imaisdé Design Studio

INteriorismo EStratéxico, unha razón para crer no deseño
Iván Cotado, deseñador de interiores

11:30 h

MESA REDONDA: “Deseño e Industria”
Participan na mesa redonda os relatores das Xornadas co gallo
de debater sobre a importancia estratéxica que ten o deseño,
arquitectura e industria aúnen esforzos e traballen
conxuntamente. Coñecer onde hai que poner o foco para
resultar competitivos.

Á mesa redonda sumaranse empresas do sector da madeira
para aportar a visión industrial.

MODERA: Luis Gil Pita, arquitecto e socio do estudio de
arquitectura Luis Gil Pita-Cristina Nieto Peñamaría

INSCRICIÓN

http://mrmarquitectos.com/
https://carreiramontes.com/
http://www.imaisde.com/
https://ivancotado.es/
https://gilpitanietopenamariaarquitectos.com/estudio/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyKH0LRFZ6BTvicidaUcicFqLHLnVi5P92-ZJPEaKIWkPHhA/viewform?usp=pp_url

