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OBJECTIU DEL CHALLENGE

Apropar Danone i el procés de Innovació.
Captar noves idees i enfocs.

Equips Danone representats: 
I+D , Health Affairs, MKT, RRHH 
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OBJECTIU DEL CHALLENGEMOMENT DE GRANS REPTES PER A LA INDUTRIA DE LA ALIMENTACIÓ

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.new-nutrition.com%2Fkeytrend%3Fid%3D135&psig=AOvVaw2L-LB7hHqlbmVu0-EOy_em&ust=1603973676566000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCQ996h1-wCFQAAAAAdAAAAABAb
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PROCES

¿QUE?

¿QUE 
BUSQUEM? 

Proposem 4-5 Reptes previament identificats per Danone.
Concurs entre 5 grups de 5 estudiants cada un
Cada grup ha de tenir integrants de CTA, NHD i CCG

Idear i desenvolupar un concepte de producte que Danone pogues llançar al mercat
en un plaç de 5 anys.

PREMI 3000€ per l´equip guanyador.
Reconeixament de credits pels participants.

TIMING 5 setmanes per definir la proposta.
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DIETES 
FLEXITARIANES SNACK PER NENS

PRE & 
PROBIOTICS

ESPORT & 
LIFESTYLE

Una proposta de 
Danone en nous
moments del dia

El camí cap a la nutrició
personalitzada?

La revolución dels
fermentats? 

Com convinar de 
manera innovadora 
salud, organolepsia i 

convenience

REPTES

Proteines 2.0. 
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QUE BUSQUEM I COM HO VALORAREM:

Busquem solucions i conceptes innovadors. No us limiteu pensant en iogurt

Tot i que no poguem fer servir planta pilot/laboratorio, penseu en la dimensión taste i experiencia de consum. Ha de ser BO
(tot i que potser no agradi a tothom…)

Aspectes adicionals a considerar: Circularitat (pack), clean labelling i simplicitat, minimitzar desperdici alimentari….

Delivery esperat. La presentació del treball ha d´incloure:
- descripció del concepte i del producte (i pack)
- justificació nutricional
- grup de población a qui es dirigeix (no nomes demografic) .
- potencial de negoci i com ho vendriem.
- proposta de marca/nom comercial
- justificació de per que es una oportunitat per Danone?
- justificació del proces que s´ha seguit en la execució del projecte.

Es valorarà la presentació d´algún prototipo/concepte.
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PROPERS PASSOS:

- Difusió del programa al Campus Virtual
- Formulari d’inscripcions https://form.jotform.com/202814061686354
- Tancar equips participants (claustre Torribera)
- Sessió de treball per equip: Escollir repte i establir pla de treball (equip + tutor Danone)

https://form.jotform.com/202814061686354
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DANONE:  (Dairy & PB) 
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Q&A
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