Un lloc en el món: les marques de país
FemCAT, Fundació Privada d’Empresaris, treballa des del 2005 en l’elaboració de propostes i en la generació
d’iniciatives que ajudin al desenvolupament social, econòmic i cultural de Catalunya.
Quins conceptes, atributs o imatges s’associen a un país, una ciutat,
un indret? Com influeixen aquests conceptes sobre la decisió de
viatjar-hi, de comprar un producte que s’hi ha fabricat o d’abordar
una persona que n’és originària?
Construir una marca de país requereix un procés curós en el que cal
involucrar els ciutadans les empreses i les institucions i, alhora,
observar atentament les percepcions dels que el visiten o en
consumeixen els productes. El cinquè Fòrum FemCAT dóna un
exemple exitós de gestió de la marca de país i fa una proposta de
valors nuclears per a la marca Catalunya.

Ariane Derks
Experta en comunicació i cultura corporativa, la senyora Derks ha
coordinat l’actuació de la xarxa de socis del projecte Land der
Ideen, que des de l’any 2005 promou la marca Alemanya al seu
propi país i al món.
Josep Maria Oroval

Programa
10.45 – Acreditació i refrigeri
11.00 – Benvinguda a càrrec de Josep Oliu, President de Banc
Sabadell, i Carles Sumarroca, President de FemCAT
11.15 – Taula rodona
Presentació de la taula: Roser Clavell, Secretària General del
Patronat Catalunya-Món
Ponents:
Ariane Derks, Directora, Land der Ideen Management
GmbH
Josep Maria Oroval i Marta Conejos, Centre de la Marca
d’ESADE
Moderador: Germán Ramón-Cortés, membre del patronat de
FemCAT.

Professor de Comunicació de màrqueting i corporativa a ESADE,
director del Centre de la Marca, compagina l’activitat acadèmica
amb l’empresarial, com a soci de diverses agències de
comunicació i la consultoria a entitats públiques i privades.
Germán Ramón-Cortés
Fundador i President de ParadigmaFCM, agencia de Màrketing i
Comunicació dedicada a l’assessoria i la creació amb seu a
Barcelona. És Assessor de Comunicació a diferents empreses i
Institucions i patró fundador de FemCAT.

13.00 – Intervenció a càrrec del Molt Honorable Artur Mas, President
de la Generalitat de Catalunya.
13.30 – Cloenda i finalització del Fòrum
10 de novembre del 2011
Auditori Banc Sabadell (Av. Diagonal, 407 bis, 5ª planta, Barcelona)
Jornada exclusiva per als membres de FemCAT i els seus convidats.
www.femcat.cat

