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Fernando Guldrís. Director do Igape

Cristina Martínez, especialista en intelixencia competitiva e estratexias de
márketing para a internacionalización e directora de expansión en Redflexión
Consultores
"Competir creando unha mellor experiencia do cliente" 

Jorge Domínguez, experto en ecoloxía do solo da Universidade de Vigo.
"Economía circular e sustentabilidade no sector vitivinícola: caso práctico"

Experiencia inspiradora de economía circular no rural

Patricia Argerey. Directora da GAIN

Francisco Plaza, cofundador da enxeñería de organización Teamandtime
Solutions e axente facilitador da innovación
"Innovación orientada á optimización de procesos, eficiencia incremento da
produtividade, en base á metodoloxía LEAN"

José M. Suárez, experto na creación e desenvolvemento estratéxico de
empresas, propostas de valor e xeración de marcas. 
"Innovar creando propostas de valor centradas no cliente".

Experiencia inspiradora de innovación no rural 
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O foro Think Tank Valdeorras ten o obxectivo de dar solucións e promover
alternativas para innovar e competir no rural abrindo un foro de
debate no Barco para divulgar información ás empresas sobre economía
circular, innovación, dixitalización e outros retos aos que se enfronta o
rural. 

As directivas, normativas e regulacións sobre cuestións como os envases,
o desperdicio alimentario ou a enerxía, xunto coa demanda de empresas
máis sostibles por parte dos diferentes grupos de interese (clientes,
entidades financeiras, inversores...) conlevan cambios necesarios que
poden supoñer unha oportunidade para incrementar a rendibilidade do
rural. 

ECONOMÍA CIRCULAR E DIXITAL. Especialistas en sustentabilidade,
economía circular e estratexia dixital internacional compartirán
reflexións e propostas de valor para implantar nas empresas do rural; do
mesmo xeito exporán iniciativas para que a empresa consiga unha mellor
experiencia do cliente e dixitalice canais de venta á vez que aborda novos
mercados. 

INNOVACIÓN E FINANCIAMENTO. Baixo o lema colaborar para innovar,
expertos en innovación achegarán fórmulas para implantar unha cultura
innovadora nas pequenas empresas do rural. Ademais, compartirán
experiencias e coñecementos como axentes facilitadores da innovación
formando parte dos grupos de traballo postos en marcha no marco da
iniciativa Conecta Ourense para iniciar a súa andadura innovadora e
cara a procura de financiamento. 

ESCOITA ACTIVA. Cun enfoque eminentemente práctico, este foro
persegue facilitar o desenvolvemento  no rural e adaptar as futuras
convocatorias e iniciativas públicas ás necesidades e características das
empresas da comarca.
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Queremos  contar contigo neste foro no que coñeceremos iniciativas,
experiencias e casos de éxito en economía circular, dixitalización e

innovación no rural, en formato Panel de Debate
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