
 

 

 

PROGRAMA 
 

Data:    22 de març del 2018 (de 16.30 a 19.30 h) 

Emplaçament:  Espai Simon 100 (c. Sancho Ávila 66-72 Barcelona) 
 
 

 

16.30 h Benvinguda i acreditacions 

 

17.00 h TED Talk 

Obrirà la jornada Marc Morillas, CEO de Morillas Branding Agency, que parlarà sobre el potencial paper 

de l’arquitecte dins del Retail, ja que la seva formació tècnica i humanística pot ajudar-lo a desenvolupar un 

paper estratègic dins del sector, consolidant-se com un perfil ‘frontissa’ entre els departaments de màrqueting 

i els departaments tècnics.  

 

17.20 h Taula de Negoci 

Seguidament, s'obrirà una taula-debat sobre el futur del sector, basat en les preguntes del públic. Hi 

participaran Jordi Serra, consultor prospectivista, director de recerca del Centre for Postnormal Policy & 

Futures Studies; Daniel Isern, arquitecte i fundador de l'estudi Isern Associats, especialitzat en projectes 

per al sector hoteler, residencial i d'oci; i Alfons Cornella, fundador d’Infonomia, empresa de serveis 

d’innovació. 

 

18.05 h Redefinint la interacció amb la tecnologia als espais retail 

Per la seva banda, Pau Molinas, COO i soci de Gestoos, parlarà sobre l’impacte de les eines 

tecnològiques en les nostres vides i, sobretot, en les nostres experiències comercials, tant online com offline. 

 

18.25 h Retail Experiences 

Els arquitectes Natali Canas del Pozo, de El Equipo Creativo, i Stefano Colli parlaran sobre les tendències 

actuals, de negoci i de disseny, així com de les tendències emergents. També reflexionaran sobre el mapa 

d’actors i els diferents agents que participen en un projecte de retail. 

 

 

https://www.morillas.com/es/
http://www.isern.pro/
http://www.infonomia.com/
http://gestoos.com/
http://www.elequipocreativo.com/
http://stefanocolli.com/
https://www.arquitectes.cat/sites/default/files/logo-retailink-3.png


 

 

19.00 h Presentació del Postgrau de l'Escola Sert 

Finalment, es presentarà el nou Postgrau de Retail Business Design, organitzat per l’Escola Sert i dirigit 

per l'arquitecta Cristina Carvajal, i que compta amb la participació de destacats especialistes en retail. 

 

19.15 h Networking 

Conclourem l'acte amb un espai de networking. 

 

 

LOCALITZACIÓ I INSCRIPCIONS 

L'acte se celebrarà a l'Espai Simon 100 (c. Sancho de Ávila, 66-72. Barcelona).  

 

Lisardo Mendo, d'Odos Visual Merchandising, dirigirà a alumnes de l’Escola LCI Barcelona, dins de 

l'assignatura optativa “Aparadorisme i Visual Merchandising”, per tal de fer una instal·lació efímera que apropi 

el món del retail als assistents.  

 

 

Patrocina: 

 

Col·laboren: 

        

https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/postgrau-retail-business-design
http://odosvisualmerchandising.com/

