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CONFERÈNCIA DEL CICLE ‘CRÈDIT ANDORRÀ GLOBAL FORUM’
SOBRE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
• La ponència serà a càrrec de Marc Vidal, divulgador econòmic i consultor en
transformació i estratègia digital
• És la catorzena proposta del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’ i tindrà lloc el 19
de juny a l’edifici Crèdit Centre

Andorra la Vella, 13 de juny de 2019
Crèdit Andorrà organitza una nova conferència del cicle ‘Crèdit Andorrà Global Forum’, a càrrec
de Marc Vidal, divulgador econòmic i consultor en transformació i estratègia digital.
Amb el títol ‘ReThinking’, no és el mateix digitalitzar-se que transformar-se digitalment, Marc
Vidal explicarà en aquesta sessió com afrontar la transformació digital i els avenços tecnològics
que vivim en la indústria 4.0 des d’un punt de vista positiu. Parlarà de com repensar l’empresa
en un context de nous models de negoci i perfils de clients, i presentarà casos reals i la
metodologia que utilitzen els que han culminat la seva pròpia transformació.
Vidal també identificarà el valor que la tecnologia, les dades, l’automatització i la intel·ligència
artificial poden aportar a sectors cabdals a Andorra com són el comerç o el turisme i, sobretot,
el paper rellevant de les persones en aquesta revolució tecnològica. Tal com assegura el
ponent, l’ésser humà és el valor afegit en aquest moment de disrupció en els negocis.
La conferència, que tindrà lloc el 19 de juny, a les 19 h, a l’edifici Crèdit Centre, forma part de
les activitats impulsades des de la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i
Humanisme de l’IESE.
Data:

Marc Vidal
Marc Vidal està considerat una de les figures més influents en
economia digital d’Espanya. És un conferenciant internacional
reputat expert en transformació digital i en indústria 4.0. Entre els
seus clients destaquen empreses com Endesa, Bestseller, Basf,
Merck, Microsoft, IBM o Allianz.
Ha sigut presentador i director de programes de TVE i actualment
col·labora en alguns. Va ser guardonat amb el tercer premi dels
EuroBlogs Awards al millor blog europeu.
‘Crèdit Andorrà Global Forum’

www.creditandorra.ad
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El seu últim llibre, Una formiga a París, ha estat traduït a diversos idiomes i ha estat considerat
per Forbes un dels 10 llibres indispensables de l’any.
Actualment és també Advisor del d-LAB de la Mobile World Capital, ha sigut director del
postgrau en Estratègia Digital en Xarxes per la Universitat de Barcelona i membre de Grup
d’Investigació en Nova Economia de la Universitat Politècnica de Madrid.
‘Crèdit Andorrà Global Forum’
El ‘Crèdit Andorrà Global Forum’ és un cicle de conferències anual que va néixer amb la
voluntat de posar a disposició de la ciutadania ponents de referència, per tal de fer una anàlisi
de la realitat actual, però en clau de futur.
La finalitat és propiciar un espai de coneixement, de generació d’idees, de debat, d’opinió, al
voltant de temes d’actualitat econòmica, social, educativa, tecnològica, cultural, sanitària,
turística, en definitiva, de tots aquells sectors que han de marcar el progrés del país a mitjà i
llarg termini.
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