
Centro de Negocios de Nigrán 
Rúa das Pontes, 4  
Parque Empresarial Porto do Molle

Xoves 16 de xuño 2022
De 10.00 a 12.30 h 
Presencial e online

Ciclo “Deseño e Emprendemento”

Crecer co deseño. O deseño como ferramenta de innovación 
e competitividade empresarial

A Axencia Galega de Innovación e o Consorcio da Zona Franca de Vigo, coa 
colaboración do Instituto Galego de Promoción Económica, organizan a xornada  
Crecer co deseño co obxectivo de explicar e visibilizar a utilidade do deseño como 
ferramenta de innovación e competitividade empresarial. 

Este evento permitirá amosar o carácter estratéxico do deseño e a súa contribución 
á xeración de valor empresarial e de negocio para aqueles proxectos empresariais 
que están comezando a súa andadura.   

Esta iniciativa do Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 
2024 – DIFERENZA contempla unha serie de actividades de divulgación, formación 
e asesoramento coordinadas cos diferentes programas da Rede de Aceleradoras da 
Xunta de Galicia.

Crecer co deseño é a primeira xornada do ciclo Deseño e emprendemento e está 
dirixida a emprendedores/as e membros de incubadoras, aceleradoras e viveiros da 
zona de Vigo: Business Factory Auto, HighTechAuto e ViaGalicia, aínda que, polo  
seu carácter transversal, estará aberta ao público en xeral interesado na materia.



10.00 – 10.05 h  Benvida

10.05 – 10.30 h Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade  
2024 -DIFERENZA

  Patricia López. Axencia Galega de Innovación

10.30 – 11.15 h Como crear e facer crecer a túa empresa a través do deseño
  Alicia Chavero. Experta en deseño estratéxico

11.15 – 12.00 h O deseño en Galicia
  Noelia Estévez. Membro da directiva da Asociación Galega  

de Deseño DAG e socia fundadora no estudio de deseño Desoños

  Nuria Carballo. Membro do Cluster de Comunicación de Galicia. 
Fundadora do estudo de deseño Unconventional London

12.00 – 12.30 h Casos de éxito do binomio innovación e deseño
  Alberto Montiel. Socio fundador do estudio de deseño Fruto DS 

12.30 h Café networking

Programa

Alicia Chavero. Fundadora e directora de Innovación en The Crew Concept. Experta en metodoloxías 
de innovación baseadas na filosofía human centered design, entre elas design thinking. 

Licensed Master Practitioner en Programación neurolingüística (PNL); Scrum Master Certified; 
membro do xurado dos Premios de Innovación e Deseño Edición 2021, Membro do Consello asesor en 
DESMA, instituto para a investigación da xestión do deseño pertencente á Comisión Europea. 
Combina o seu traballo co seu papel como profesora de design thinking e HCD no IE Business 
School, EOI Escuela de Organización Industrial, Universidad Politécnica de Madrid e h2i 
institute. 
Autora para todos os contidos en castelán a nivel mundial da plataforma Linkedin Learning,  
onde máis de 150.000 persoas realizaron os seus cursos.

Desenvolveu proxectos de innovación e deseño para empresas tales como Grupo Catalana 
Occidente, ING, Mapfre, Grupo Día, Bankinter, KPMG, Microsoft, Unicef, Bankia, Danone, 
Asociación Española contra el Cáncer, AENA ou Abertis.

A Asociación Galega de Deseño (DAG) é unha asociación sen ánimo de lucro fundada en 2006. 
Agrupa a profesionais do deseño de toda Galicia e abarca múltiples disciplinas, como o deseño 
gráfico e web, o deseño UX/UI, o deseño industrial, o deseño editorial, o deseño estratéxico ou  
o deseño de servizos.

Desoños é un estudio de comunicación visual especializado en identidade corporativa, packaging, 
web | app, gráfica, editorial e exposición.

FrutoDS é un estudio de deseño, especializado en proxectos de innovación e deseño de novos 
produtos para a industria. Entenden o deseño como un proceso de innovación centrado nas persoas, 
como unha ferramenta estratéxica capaz de atopar o equilibrio entre factores tecnolóxicos, 
económicos, produtivos e emocionais. 


