
Disseny estratègic 
per a una transformació eficaç

oriol guimerà.



“Per què algú m’ha d’escollir a mi?”
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Exploració Explotació

per què
té sentit?

què
faig?

innovació repetició

Roger L. Martin



Què porta a parlar de nosaltres.
Per què obre la porta a parlar dels altres.



business model canvas



Canviar és més difícil que crear de zero
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Només el CEO pot decidir canviar l’empresa i 
trobar els recusos necessaris per fer-lo possible



El canvi fa por.



El canvi fa por.
El risc és no canviar.



De la transformació del disseny basat en el què
a la transformació basada en el per què









25 unitat venudes.
descatalogada als 6 mesos.
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trends

detected: 22 
available product: 12 
to be modified: 2 
no suitable product: 9

39%

9%

52%

available product
to be modified
no suitable product

(after

canvi de procés



(after



LITHOSS FONTINI/FONT

Select inox

70€

Select inox 2 int.

100€

Select llautó

75€

Select al·lumini pintat

60€

+ Select bronze (quatre pulsadors) 198 € 
- Immix Plat bronze + marc botons al·lumini white 49 €

Select inox 4 int.

131€

5.1 inox

74€

5.1 inox doble

94€

5.1 llautó

86€

5.1 al·lumini pintat

48€

5.1 inox 4 int.
209€

(after
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JURY AWARD



I si no parlem d’una empresa “de disseny”?
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equipament
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generar confiança béns
d’equip convivència en confiança 
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Canviar és més difícil que crear de zero



És indispensable mostrar coherència absoluta 
i sense cap mena de fisura de cara a l’exterior.



La transformació precisa de lideratge, 
però és una feina d’equip.



Cal pensar en per què ens escolliran.



gràcies

oriol@oriolguimera.com
@oriolguimera
647 559 234

mailto:oriol@oriolguimera.com

