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Tipus mòbils

El llibre permet
«transportar» les 

idees

 













 




 


















Adaptat de: Tino Martí




 


 

 







 


 

 



Innovació 
disruptiva = Nous 

actors
www.rocasalvatella.com/
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http://hellohealth.com/patients/



http://www2.massgeneral.org/beaconhill/

 









 









www.intouchhealth.com/
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Resposta a la demanda
Programació rígida de 

visites

Avaluació en estat estable
Resposta segons necessitats
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Immediat
Infinit
Personalitzat

El consumidor és
al centre del mapa
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La informatització estalvia cada dia al metge

50 minuts
de feines administratives
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4 décembre 2008
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 Canvis en la pràctica
clínica




 

  





 
 







  








 

  










 

"Lo que el cliente compra y considera valioso nunca es un producto. 
Es la utilidad, es decir, aquello que le aporta el producto"

Peter Drucker

 











  

  
 

  


   


   
 

  

 

 

 

  

Desplaçament / Horari

 

 
 
  

 
 



http://brainposts.blogspot.com/2010/10/googl
e-as-medical-diagnostic-tool.html



   











    







 

 
 
 






 











 






 







http://johngeraci.com/




Compartir
Mutualista
Recíproc
Simbiòtic
Win-win




