O deseño é unha ferramenta fundamental no
proceso de innovación, tanto na parte da propia definición e
desenrolo do produto como na súa comunicación e aceptación polo
mercado.
O deseño ten unha influencia decisiva no desenvolvemento de produtos,
servizos e entornos mellor adaptados ás necesidades e preferencias dos
usuarios, mais competentes, eficientes, diferenciados e, polo tanto, con capacidade de xerar ventaxas para a empresa e valor para os seus clientes.
Un encontro para a reflexión, o intercambio e a xeración de novas ideas.
Completando estas xornadas terá lugar os dias  e  de decembro un obradoiro
sobre a xestión do deseño impartido polo deseñador holandés Huub Ubbens.
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Durante dúas xornadas e cunha orientación eminentemente práctica, os participantes no obradoiro estudarán o desenrolo de produto na
empresa en toda a súa extensión.
Especial atención recibirán a optimización do proceso de deseño a través da
mellora da comunicación e o coñecemento dos roles de cada parte. Simularase
o deseño de produtos en equipos multidisciplinares analizando a influencia das
relacións no grupo de traballo no resultado do proxecto.
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O deseñador holandés afincado en Milán, Huub Ubbens conta cunha ampla
experiencia na xestión do deseño na empresa.
Do  ata  traballou como xefe do departamento de deseño de Artemide
colaborando con multitude de deseñadores a nivel mundial e gañando con Michele de
Lucchi un Compasso d'Oro pola serie de lámpadas "Castore"
Do  ata o  traballou como xefe do departamento de deseño de Danese-Milano.
Ten tamén unha dilatada experiencia docente. O Politecnico di Milano, a ECAL de
Lausanne ou a universidade “La Sapienza “ de Roma son algunhas das universidades
cas que ten traballado. Traballa tamén dende o  no seu propio estudio.

