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Introducció

El món digital impacta en totes les companyies. Competir en aquest 
entorn requereix, entre d’altres coses, proposar una oferta idònia en
el moment precís a través del canal adequat.

Objectius

Al llarg d’una formació intensiva amb l’organització de tres tallers 
s’exposaran casos reals amb els quals es pretén transmetre a les empreses 
exemples pràctics de com les tecnologies s’utilitzen com a instrument 
per conèixer millor el consumidor final i per establir vincles amb aquest, 
connectar-s’hi i ajustar tota la cadena (disseny, producció, màrqueting
i comercialització) a la informació recollida.

En concret, volem donar resposta a:

■ Com aplicar les tecnologies per conèixer i establir vies de connexió amb
el consumidor final.

■ L’enfocament orientat a la dada permetrà a qualsevol companyia
comptar amb les eines necessàries per examinar, organitzar i utilitzar
les seves dades, i combinar-les si és necessari amb fonts externes, amb
la finalitat d’optimitzar la gestió dels recursos i millorar l’atenció dels seus
clients.

A qui va dirigit: CEOs i directius, gerents d’empreses marquistes del sector 
de la moda de les Illes Balears.

Lloc: la formació es realitzarà en format en línia. La plataforma que 
s’utilitzarà el Google Meet. S’enviarà l'enllaç a les empreses que realitzin la 
seva inscripció previament a la realització.

Tallers realitzats per: LUCA AI Powered Decisions. Unidad de Datos de 
Telefónica, experts en Intel·ligència Artificial, Big Data i Data Science per 
a empreses. 

Ponent: Almudena Bonet Medina, Big Data & AI Consumer Insights 
Consulting Lead (https://www.linkedin.com/in/almudenabonetmedina/) 
Especialitzada en analítica, màrqueting digital i comunicació, compta 
amb nou anys d’experiència en agències i consultores. Actualment forma 
part de l’equip de Consultoria Estratègica en l’àrea de IoT & Big Data de 
Telefónica Tech, on està centrada en l’extracció de Consumer Insights i a 
oferir respostes de negoci eficaces en entorns Big Data gràcies a l’analítica 
avançada i el Social Listening.

Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran a través de l’enllaç: INSCRIPCIONS
Les places són limitades.

Descripció i continguts

Dimecres 4 de novembre, de 9.30 a 13.30h
Introducció a l’ecosistema de Big Data i IA, i els canvis que 
suposen pel dia a dia dels negocis.
 Durant aquest taller s’exposarà el canvi de paradigma que 
suposa la combinació de Big Data i IA: des de les bases en 
diferents tipologies de projectes, així com els nous perfils i rols 
que intervenen en l’ecosistema de dades a nivell corporatiu.

L’assistent al taller descobrirà els quatre pilars fonamentals de la 
transformació AI_Driven aplicada a les empreses:

■ Tecnologies i infraestructura
■ Data Quality i Data Governance
■ Fonts i tipologia de dades
■ Analítica avançada i Data Science

Divendres 6 de novembre, de 9.30 a 13.30h
Data Science: etapes necessàries per extreure valor a les dades
i com prendre decisions.
L’empresa orientada al valor de la dada (data-driven) va més 
enllà de l’ús eficient de les tecnologies. El que habitualment 
caracteritza a aquest tipus d’empreses és l’avantatge competitiu 
que li brinda la integració de la dada (i tot el seu valor) en la seva 
estratègia, la seva cultura i el seu model d’operacions.

En aquest taller s’explicaran les etapes d’un projecte de Data 
Science, així com conceptes bàsics de Machine Learning.

El taller té com a objectiu aprendre el procés d’identificació
de casos d’ús mitjançant dinàmiques de grup

■ Identificació
■ Priorització
■ Desenvolupament de casos
■ Posada en comú i debat

Dimecres 11 de novembre, de 9.30 a 12.30h
Presa de decisions basada en les dades
Aquest taller està orientat a l’aprenentatge en la presa de 
decisions basades en les dades, en empreses del sector de la 
moda.
Amb una metodologia de dinàmiques de grup i amb exercicis 
dirigits s’introdueix l’assistent en un procés d’interpretació dels 
resultats d’iniciatives reals d’analítica avançada per prendre 
decisions sobre la base d’aquestes.

Tallers sobre Big Data i intel·ligència artificial
Sector de moda




