
packaging
logísticaia l'hàbitat

Cerca de solucions més sostenibles des del punt de vista 
de distribució de productes (Flotes sostenibles, millores 
del sistema de distribució) 
Reducció dels elements d’embalatge per minimitzar el seu 
impacte 
Logistica inversa d’embalatges 
Embalatges sostenibles 
Ecodisseny de productes per optimitzar els volums a 
transportar 
Reptes que presenta l’E-commerce en aquests dos àmbits 

TRANSPORT I EMBALATGE 
Sostenibilitat com a factor de competitivitat 

Aquesta sessió està dirigida a empreses que volen
descobrir noves solucions innovadores per
afrontar els reptes de la logística i embalatge des
d’un punt de vista de sostenibilitat i de qualitat de
servei d’entrega de productes de l’hàbitat. 
Els participants tindran la oportunitat d’entrar en
contacte amb altres professionals d’aquests
sectors per explorar noves col•laboracions i
compartir reptes en aquests àmbits. Durant la
sessió es tractaran temes com:  

D E T A L L S
A C T I V I T A T

On: Casa Gràcia Passeig de

Gràcia, 116 Bis, Barcelona 

Quan: Dimarts 6 març de

2018 

CONDICIONS

PARTICIPACIÓ 

Gratuït socis: 

No socis clusters: 250€

+IVA 

LINK INSCRIPCIONS 

Packaging clúster 

Catalonia logistics 

Habitat Cluster 

Clústers - Xarxa Catalonia 

Clusters 

https://goo.gl/forms/2kR7ghlBzoosCfj53


9.30 - 10.00 Arribada assistents - CAFÈ BENVINGUDA 

10.00 - 10.15 Benvinguda 

10.15 -11.15 Optimització disseny productes per
optimització packaging 

11.15-11.45 Coffee Break 

11.45-12.15 E-COMMERCE  

12.15 - 13.30 Optimització de rutes 

13.30-15.00 Networking Lunch 

15.45 - 16.45 Dinàmica de treball 

16.45 - 17.00 Cloenda

programa 

packaging
logísticaia l'hàbitatOrganitza

clúster packaging

clúster logística

clúster hàbitat

www.catalonialogistics.com

www.hcb.cat

www.packagingcluster.com
Disseny de producte Cradle to Cradle. Certifica el teu producte per entrar
a nous segments de mercat. Sr. Ignasi Cubiñà, Director EIG.

Desenvolupament d'embalatges sostenibles. Criteris i exemples per 
hàbitat. Sr. Aleix Fortuny, Senior Packaging Engineer BIP-Leitat

Com protegir els teus productes per minimitzar el material, ser 
sostenible i garantir el seu transport. Sr. Jordi Fiestas, Director de Brafim. 

Dinàmica de treball
Treball en grup a partir de la tècnica Manual Thinking. Treballarem en 
grups per identificar millores en tot el cicle: des del disseny de producte, 
el seu packaging minimitzant l'ús de materials, fins a la seva logística 
d'entrega. 
A partir de les ponències desenvolupades durant la sessió del matí 
aprofundir en aquells aspectes que hagin despertat l'interès del 
assistents per tal de generar oportunitats de projectes en col·laboració

Tendències de l’ecommerce a nivell mundial i la experiència de SEUR en la

distribució de productes voluminosos  

 

Optimitzar la darrera milla de productes d’hàbitat voluminosos. David 

Costa, co-fundador i responsable d’innovació de Nektria. “ 

L’experiència de Sama Group en darrera milla de productes 
voluminosos. Oriol Salas, director d’operacions de Sama Group. 

http://www.catalonialogistics.com/
http://www.hcb.cat/
http://www.packagingcluster.com/
https://manualthinking.com/

