GENER

Presentació Pla Estratègic
21-23 i Nous ajuts per
projectes Agència de Residus
Projecte EU Green Deal Farm
to Fork, innovacions de
referència pel malbaratament
alimentari

Calendari
activitats
CFS 2021
Activitats pels associats on
generar i compartir
coneixements i relacions per
millorar la competitivitat i
l'excel·lència del sector a
través d'accions i projectes
col·laboratius i innovadors

JUNY

FEBRER

ABRIL

DIA 2 - 1er taller de cocreació Cupons Digitals
per a detectar
oportunitats dels
restauradors

DIA 5 -Presentació ajuts
EU Next Generation per
a la transformació
digital i ecològica

DIA 8 -Espai itinerant B2B
de co-innovació. Taller
per crear nous productes
amb residus Ilda'sEuropastry

DIA 9 -IV Jornada de
Nutrició i SalutCiències Òmiques

DIA 9 -2on taller de cocreació Cupons Digitals
per a detectar
oportunitats dels
restauradors
DIA 18-Kick off Projecte
QR CONNECTING
CONSUMER"
DIA 24 -Ecosistema
Startups Interclúster
d'Innovació Oberta
Eatable Adventures
Benchmark d'oportunitats

DIA 1- IESE I
Disrupció del model
de negoci. Formació i
mentoring
empresarial a càrrec
dels professors José
Luis Nueno i Mike
Rosenberg

Comercialitat i Networking

MARÇ

DIA 15- IESE II
Disrupció del model
de negoci. Formació i
mentoring
empresarial a càrrec
dels professors José
Luis Nueno i Mike
Rosenberg

Nous models de negoci

DIA 11-Grups de treball
amb associats, eix
Sostenibilitat i eix
Nutrició i Salut
DIA 12 -Grups de treball
amb associats, eix
Digitalització i eix Nous
Models de Negoci

DIA 17-Presentació
Observatori de Mercat i
Tendències I (NPD) Debat
obert amb associats
DIA 17-ASSEMBLEA Ordinària
i Extraordinària d'associats

Gestió de la innovació

Digitalitzacció

MAIG

DIA 15 -1era Jornada
Plenària Food Startup
Cat: Metodologies Open
Innovation i relacions
amb startups
alimentàries

DIA 17- V Jornada de
Sostenibilitat.
L’economia circular i el
seu impacte regulatori
en el packaging”

DIA 20- Jornada per la
creació de grups
d’interès per la
seguretat alimentària,
traçabilitat, conservació
i fred

DIA 27-Visita virtual a
laboratoris d'Innovació
en Centres de Recerca i
Coneixement, i
Universitats. who is
who, oportunitats, reptes
i ajuts R+D+I

DIA 27 -Noves eines
digitals per restauradors
per ampliar vendes,
generar tràfic i millorar
rendibilitats. Presenta
Eurecat i Nextt (Projecte
No Loss)
DIA 28 -Sessió de treball
Canvi Estratègic amb
l'IESE professor JL
Nueno i Judith Viader
de Frit Ravich

II Trobada Grups de
Treball on els
associats
comparteixen reptes i
propostes per la
sostenibilitat, nutrició i
salut, digitalització,
innovacio i nous
models de negoci

Nutrició i Salut

consulta l'AGENDA
i apunta't a les
ACTIVITATS

www.clusterfoodservice.org

Sostenibilitat

Internacionalització

JULIOL

AGOST

IV Jornada Nutrició i Salut
sobre dieta mediterrànea i
consens en dietes
saludables. Propostes de
categorització de menús a
restauració comercial i
social
Formació amb eines i
metodologies d'Innovació
per aprendre com innovar
en equip i potenciar el
talent intern de les
empreses

Accions per tota la
cadena de valor i
eixos estratègics

Circular Pack I: Taller per
la millora Ecodisseny del
Packaging Alimentari,
autodiagnosi i decàleg
sectorial

OCTUBRE

Circular Pack II: Taller
per la millora Ecodisseny
del Packaging Alimentari,
autodiagnosi i decàleg
sectorial

Auditoria R4S Valor
Compartit per idear
projectes d'impacta
social, econòmic i
mediambiental.
Certificació BCorp

Visita virtual portes
obertes Centres R+D+i.
Observatori cientificotecnològic en Nutrició i
Salut

DIA 18- VI Immersió
estratégica interclúster.
Dos dies de ponències
interactives amb experts
i dinàmiques de
networking per sectors

Comercialitat i Networking
Nous models de negoci
Gestió de la innovació
Digitalitzacció

Taller sobre Delivery per
potenciar les plataformes
locals, captació de
registres,agregadors i
logística

SETEMBRE

Nutrició i Salut
Sostenibilitat
Internacionalització

consulta l'AGENDA per
possibles reprogramacions i
apunta't a les ACTIVITATS

INNOVATION DAY a la
Fundació Alicia, per
potenciar la inversió, la
formació i la gestió de la
innovació del sector per
mitjà de tallers,
ponències i reunions B2B
per eixos estratègics

VI Jornada de
Sostenibilitat amb tour
intern de gestió de
residus, reaprofitament
alimentari i gestió de
cuines a Costa Cruceros

www.clusterfoodservice.org

DESEMBRE

VI Jornada de Nutrició
i Salut pel control
d'al·lèrgens i
personalització de
dietes. Diàleg amb el
consumidor

DIA 16-Els referents II. Un espai
que inspira al sector amb models
d'èxit que ajuden a marcar
estratègia i camí competitiu.
Casos d'innovació i la
internacionalització

DIA 16-Dinàmiques de
networking entre associats
per aliances i cobranding
B2B amb propostes de
reptes pel sector per la
innovació i nous models de
negoci.
DINAR DE NADAL I BRINDIS

NOVEMBRE
Taller per implantar
segell/marca km0 de
comunitat justa per
potenciar proveïdors
locals i el valor compartit

Disruptour virtual a
ecosistemes més
avançats i innovadors en
restauració moderna
organitzada (RMO)

Presentació Observatori
de Mercat i TendènciesII
(NPD) i debat obert amb
associats
III Trobada Grups de
Treball on els associats
comparteixen reptes i
propostes per la
sostenibilitat, nutrició i
salut, digitalització,
innovacio i nous models
de negoci

Amb el suport :

