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Presentació

Què fa el TIC?

Potenciem les
oportunitats i
networking a les
empreses.
El clúster TIC és el clúster

dores de tecnologia. Unes sinergies

de Catalunya. Va ser fundat l’any

evolucionar positivament en els

tecnològiques de la regió i en

ment tant per les principals empreses

base de empreses sòcies, molts

representants públics.

dins del territori com a nivell

En conjunt, les empreses sòcies del

tecnològic més important del sud

naturals que han permès al clúster

2014 per les principals empreses

últims anys, sent reconegut actual-

l’actualitat compta amb una sòlida

de la regió com pels principals

dels quals són grans jugadors tant
nacional.

clúster representen actualment una

La diversitat de empreses associades

milons d’euros de facturació

al clúster s’engloba dins d’un

ecosistema tecnològic on conviuen
empreses tant productores de

facturació directa de més de 1.000
agregada donant feina directa a
1.500 treballadors.

tecnologia com empreses consumi-

L’objectiu principal del clúster
és el de potenciar les empreses del territori i els seus socis
establint noves sinergies de
col·laboració i projectes, permetent així atraure i retenint el
talent humà que hi ha la regió.
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Què fem
Per potenciar la sinergia, el talent i els negocis al territori, el Clúster centra la seva activitat
principalment en 3 aspectes:

Jornades sectorials i formació

Networking i sinergies

Generació projectes de negoci

Anualment es duen a terme

Cada any, el clúster organitza

El clúster s’encarrega de forma

les empreses sòcies poden

socis es poden conèixer i social-

de col·laboració que permetin

jornades sectorials en les quals
acudir per aprendre i formar-se
en àrees tan diverses com

Lideratge d’equips, gestió de

recursos humans, aplicacions de
noves normatives o Gestió
empresarial. Així mateix,

reunions periòdiques on els

itzar en un entorn agradable i

amb la possibilitat de contactar
amb persones referència en

diferents sectors i tipologies
d’empresa.

constant de generar noves línies
tant la generació de nous

projectes propis i comercialitz-

ables com el desenvolupament
de projectes encarregats per

empreses i organismes externs
al mateix clúster.

s’organitzen també cursos de

formació sobre aspectes con-

crets que afecten a les empreses
i que es materialitzen d’acord a
les necessitats que els socis
expressen.

Algunes dades de l’any passat

745
Assistents
Activitats

25

Ponències

139
Reunions

12

Nous acords

Els beneficis són molt diversos, però un dels més importants és que augmenta considerablement el valor tecnològic de la teva
empresa, a part de tenir més oportunitats de negoci i networking.
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Avantatges per als socis
Pertànyer al clúster és l’oportunitat ideal per a qualsevol empresari i empresa de donar un pas més
en la seva evolució professional. Gràcies a les sinergies aconseguides i a les activitats que duu a
terme el clúster, els socis es beneficien de diferents avantatges:

Formació i jornades sectorials

Nous contactes

al mateix territori

i oportunitats

Disposar de jornades sectorials
afins a l’empresa i formació

El networking entre els socis i les

garanteix la fidelització del talent

l’oportunitat ideal per a que

especialitzada al mateix territori

dins de l’empresa de forma molt
més optimitzada i senzilla. Així

mateix, aporta la garantia de que
es realitzada per empreses

referència en cada matèria.
que els socis expressen.

sinergies entre sectors afins és

qualsevol soci faci créixer la seva
empresa a través de noves

col·laboracions que, d’altra

banda, seria difícil o lent establir.
Les jornades i reunions són la
finestra ideal per a contactar

Accés a projectes de petit,
mitjà i gran envergadura
Ser soci del clúster permet tenir
preferència en l’assignació de

nous projectes a les empreses
del clúster. Així mateix, dóna
l’oportunitat de col·laborar

conjuntament amb empreses del
mateix sector per tal de poder

abarcar projectes que, de forma

individual, no serien assumibles.

amb aquell/a responsable que fa
temps que volem contactar.

L'Associació compta amb el
suport de la URV i grans
corporacions donant-li valor.

El valor que aportem
Assessorem els associats sobre
oportunitats d'innovació, projectes
cooperatius, subvencions, etc...
Establim relacions estratègiques amb
altres regions punteres en el sector,
institucions internacionals, europees i
estatals, per tal d'afavorir els intercanvis de cooperació.
Impulsem la qualitat distintiva i el
prestigi, l'associació i la participació
dels associats a la mateixa en projectes i esdeveniments internacionals.

Potenciem les
oportunitats
i networking a les
empreses.
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Que diuen els socis

Carles Castilla

Daniel

Pablo

“El clúster ens ha donat
l’accès a noves oportunitats
de negoci que, d’altra
banda, hagués estat molt
més lent i complex arribar”

“Gracias al Clúster hemos
podido estar involucrados
en proyectos novedosos e
interesantes que, de forma
inesperada, nos han acabado abriendo las puertas a
nuevos clientes”

“El clúster es la oportunidad
ideal para relacionarse con
los principales actores
económicos de la región y
buscar sinergies entre
empresas y socios.

Grupo Castilla
Gerent

Studio Genesis
CEO

Movertis
CEO

Treballem en la captació de
noves inversions i nous talents
al camp de Tarragona.
Pablo Mazón, President CEO
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Empreses que formen part del Clúster

23

En l’actualitat el TICSUD.CAT està format
per 45 empreses que representen prop
de 1500 empleats directes.
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Una aposta de futur per les empreses
Al TICSud impulsem la qualitat distintiva i el prestigi de les nostres empreses, l'associació i la
participació dels associats a la mateixa en projectes i esdeveniments internacionals.

Volem promoure el networking entre les empreses amb una aposta de futur, promovent la cooperació de recerca i en la captació de noves oportunitats.

Què diuen a la premsa

El Clúster TIC Catalunya Sud i Redessa
treballaran conjuntament per captar
noves empreses del sector tecnològic
“L' Associació Clúster TIC Catalunya Sud i
Redessa han acordat treballar conjuntament
en la captació de noves empreses, startups i
autònoms vinculats a l'àmbit de les tecologies.”
reusdigital.cat 22 de Maig de 2018

El Seminari Pontifici acollirà una jornada
del Clúster TIC Catalunya Sud
L' objectiu de la iniciativa és fomentar un
clima d'entesa i bona relació entre els membres del sector TIC del Camp de Tarragona.
naciodigital.cat 11 de novembre de 2015

Fomentem la
cooperació amb
altres regions Tic
d'Europa i del món.
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El nostre equip
Treballem per definir polítiques i actuacions d'interès comú pels associats. Impulsem la innovació,

potenciant els intercanvis de coneixements científico-tècnics entre els investigadors de les Universitats i Centres de Desenvolupament Tecnològic.

Pablo Mazón

Gabriel Domènech

Júlia Cervera

Iolanda Gatell

Marc Arza

Carles Castilla

Movertis
President Cluster TIC

Ctaima
Tresorera

Clúster TIC
Mànager

Ajuntament Reus
Vicepresident Clúster TIC

Clúster TIC
Project Manager

Grupo Castilla
Vicepresident Clúster TIC

Com fer-te soci?
Les quotes son anuals i van en funció del número
de treballadors que te l’empresa

fins a 10 treballadors

300€ /anuals

de 10 a 25 treballadors

600€ /anuals

de 26 a 50 treballadors

900€ /anuals

D més de 50 treballadors

1200€ /anuals

Junts fem un futur millor.

www.ticsud.com

