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EROSKI I LA FACULTAT D’ENGINYERIA DE
DEUSTO SIGNEN UN CONVENI DE
COL·LABORACIÓ TECNOLÒGICA
 Estableix un marc de col·laboració fins al 2019 per a la promoció
d’activitats de R+D+I, la transferència de coneixement entre les dues
organitzacions i per al desenvolupament de competències en els
professionals d’EROSKI i estudiants de la Facultat
 Els projectes es focalitzaran a generar noves solucions per al client
que necessitin el processament de grans volums de dades
 EROSKI aborda la definició d’un nou Pla Estratègic focalitzat en la
competitivitat, on un dels seus eixos principals és potenciar les
capacitats dels seus equips de persones
Bilbao, 2 de novembre de 2016.- EROSKI i la Facultat d’Enginyeria de la Universitat

de Deusto han signat un conveni per a promoure la col·laboració tecnològica a
través de projectes d’innovació en matèria de capacitació, tecnologia i implantació
de noves solucions per al client. El conveni, amb una durada inicial de tres anys, ha
estat rubricat avui pel degà de la Facultat d’Enginyeria, Asier Perallos, i pel
Secretari General d’EROSKI, Mikel Larrea.
EROSKI i la Universitat de Deusto promouran la transferència de coneixement entre
totes dues organitzacions per a la maximització d’oportunitats i models de negoci
que necessitin el processament de grans volums de dades per a generar noves
solucions per al client. Per al desenvolupament d’aquests projectes d’innovació,
duran a terme programes creuats de participació de professionals d’EROSKI en
programes formatius d’àmbit tecnològic de la Facultat d’Enginyeria de Deusto, i al
seu torn, alumnes de la Facultat participaran en formacions realitzades per
professionals d’EROSKI com a professors-convidats per la Universitat de Deusto.
Aquest acord per a la transferència de coneixement entre les dues organitzacions
estableix també un marc estructurat per a compartir informació i metodologies de
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col·laboració preveu també la possible incorporació d’altres entitats que poguessin
enriquir i complementar aquests projectes.
“Es tracta d’un acord estratègic que estableix un nou marc d’actuació per a
construir nous avantatges competitius sostenibles a llarg termini basades en la
capacitació dels nostres equips de professionals, una de les prioritats del Pla
Estratègic per als anys vinents”, ha assenyalat Mikel Larrea.

“Per a nosaltres, aquest acord constitueix una oportunitat de seguir reforçant la
nostra Cooperació Educativa, a través de la col·laboració Universitat – Empresa,
amb una referència d’Agent Econòmic i Social com és EROSKI. Que els nostres
estudiants puguin treballar en projectes reals que millorin la seva formació, i
aportin valor a EROSKI en particular i a la societat en general, és part dels nostres
objectius.”, ha indicat el degà de la Facultat d’Enginyeria.
Sobre la Universitat de Deusto
La Universitat de Deusto és un centre d’iniciativa social amb seus a Bilbao i Sant Sebastià,
amb 130 anys d’experiència i una enorme contribució al desenvolupament econòmic, social i
tecnològic.
A través de la Facultat d’Enginyeria i Deustotech desenvolupa recerca en àrees tecnològiques
i la seva aplicació específica en àrees com la salut, la sostenibilitat, el transport, la fabricació
o la seguretat, i contribueix igualment a la promoció de noves empreses de base tecnològica.
La projecció internacional tant pel que fa a projectes com a la presència d’un 15% d’alumnes
procedents de més de 60 països de tot el món constitueix un altre dels seus senyals
d’identitat.
Sobre EROSKI
EROSKI és el primer grup de distribució de caràcter cooperatiu d’Espanya i operador de
referència a les regions de Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya i Balears. Compta amb una
xarxa comercial de 1.877 establiments, entre supermercats, hipermercats i cash&carry, a
més de gasolineres, òptiques, oficines de viatges, perfumeries i botigues d’equipament
esportiu. Compta amb més de 7 milions de socis-clients i 33.870 socis cooperativistes i
treballadors.
Aborda actualment la definició d’un nou pla estratègic per als pròxims quatre anys en el qual
es marca com a objectiu prioritari competir en cadascun dels mercats on és present, situar el
soci-client al centre de la seva estratègia i potenciar les capacitats dels seus equips de
persones.
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