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El Futur de l'Esport

Amb el suport de:



Aquest document presenta diversos insights i perspectives sobre les 
principals tendències que perfilen el futur de la indústria de l'esport.

Hem analitzat els drivers d'innovació globals que impacten en el disseny i 
la creació de productes, serveis i experiències esportives, per tal 
d'identificar les tendències més rellevants i com aquestes impacten en 
sectors diversos amb casos i exemples de la seva aplicació.

L'objectiu és facilitar el desenvolupament de projectes accionables
d'estratègia, vendes, màrqueting i innovació.

Aquest estudi de tendències ha estat impulsat per INDESCAT, 
realitzat per Connociam i ha rebut el suport d’ACCIÓ.

Nota editorial: els exemples il·lustratius no recullen cap cas de membres d’INDESCAT per evitar 
greuges comparatius

Sobre aquest document
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Introducció

https://connociam.com/


Drivers de la innovació en l'esport

Hem identificat quatre objectius estratègics
(o drivers) que inspiren i dirigeixen els 
processos d'innovació en els diferents 
sectors de la indústria de l'esport.
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Tendències 
per a cada 
driver

Fomentar i activar la pràctica esportiva
1. Gamificació
2. Esport per a tothom
3. Esport compromès
4. Esport pel planeta
5. Fan engagement
6. Nous e-sportistes
7. Esport, necessitat bàsica

Millorar l'experiència
i l'adherència
8. Esport, clau de benestar
9. L’esport com a lifestyle
10. Vida monitoritzada
11. Més enllà dels wearables
12. Breu i intens
13. Comunitats esportives digitals
14. Exergaming
15. Esport outdoor

Millorar el rendiment esportiu
16. Equipaments híbrids
17. Esports i RA
18. Esports i Big Data
19. Esport segur
20. Equipaments smart
21. Hiperpersonalització

Adaptar els models de negoci
22. Materials ecofriendly
23. Esport sostenible
24. Indústria 4.0 
25. Sports influencers
26. Athleisure
27. Nou turisme actiu
28. OTT



Fomentar la pràctica esportiva i facilitar la incorporació de nous 

perfils diversos genera oportunitats de negoci ampliant l'abast de 

les ofertes de productes i serveis de la indústria de l'esport, amb 

noves solucions, experiències i propostes de valor que connectin 

amb nous públics, valors rellevants i tendències en creixement.

A. Fomentar i activar la pràctica esportiva

El futur de l'esport – Informe de tendències



01 Gamificació
Fomentar i activar la pràctica esportiva

Oportunitat:

• La combinació d'estratègies de gamificació és clau per a desenvolupar el 
potencial de les tecnologies emergents en el foment de la pràctica 
esportiva: wearables, RA, VR (virtual reality), etc.

Més enllà de l'esport
HADO és un nou "tecno-esport" que, a través de la Realitat 

Augmentada (RA), posa el poder de les boles i escuts 

energètics en mans dels jugadors en una pista física real. Tot 

i que les regles són simples, la profunditat de l’estratègia 

ofensiva i defensiva és infinita, redefinint els límits de la 

pràctica esportiva i el joc.

+ info

L'esport com a joc en la infància
Els equipaments de gimnàs Playground d’Exergame

Fitness converteixen l'activitat física en un joc, a 

través de propostes lúdiques i interactives per als 

més petits, motivant-los a moure's i iniciar-se en un 

estil de vida actiu.

+ info

Podem "gamificar" la nostra oferta, afegint 
aspectes lúdics a les experiències que ajudin 
a fomentar i activar la pràctica esportiva?

La gamificació utilitza dinàmiques 
de joc per fomentar canvis en els 
comportaments. La seva aplicació 
en diversos camps ha estat creixent 
i actualment segueix 
desenvolupant-se en paral·lel als 
avenços en tecnologies interactives 
i de realitat augmentada. En els 
diferents sectors de la indústria 
esportiva, aporta valor als 
esportistes i espectadors, captant 
la seva atenció, aconseguint el seu 
engagement i fomentant la seva 
participació.
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https://www.dezeen.com/2019/04/29/london-marathon-ooho-edible-drinks-capsules-seaweed/
https://hado-official.com/en/
https://www.exergamefitness.com/solutions/playground/


02 Esport per a 
tothom

Fomentar i activar la pràctica esportiva

Oportunitat:

• Generant valor per a una diversitat de perfils de practicants esportius, el 
potencial de mercat de la indústria segueix creixent, incorporant nous 
usuaris i noves oportunitats per oferir solucions diferencials.

L’esport és beneficiós per a 
tothom, independentment de la 
seva edat, perfil, condició física, 
capacitats o interessos. Nous 
perfils més diversos s’apunten a la 
pràctica esportiva i la indústria 
s’obre a nous segments i mercats 
amb necessitats específiques però 
amb els valors i beneficis físics, 
socials i emocionals de l’esport 
sempre com a base.
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Podem atreure nous perfils d'esportistes 
diversos adaptant la nostra oferta de 
productes i serveis?

https://www.elle.com/uk/life-and-culture/a28033144/nike-parasport-mannequin/
https://www.agebold.com/


03 Esport compromès
Fomentar i activar la pràctica esportiva

Oportunitat:

• La generació Z es mou pels valors de compromís social i acció, fins i tot més 
que la generació millennial que la precedeix, demandant per part de les 
marques i empreses un compromís inequívoc alineat amb els seus ideals.

Suport als refugiats
Adidas desenvolupa entre les seves accions de 

responsabilitat social corporativa la participació contínua 

en iniciatives de suport als refugiats, a través d'un model 

que inclou la integració laboral, l'ajuda humanitària, i 

una estreta col·laboració amb autoritats públiques, socis 

externs i voluntaris.

+ info

Esquí local i compromès
L’empresa de productes esportius de llana Ortovox ha 

desenvolupat la campanya "Ski local" que fomenta la pràctica de 

l'esquí en les muntanyes més properes i utilitzant mitjans de 

transport públic, alineant així els seus valors amb el compromís 

per l'economia i la societat del seu entorn i la consciència 

ecològica.

+ info

Les estratègies de marketing
basades en el compromís amb 
causes socials  (o purpose driven
marketing) estan en creixement en 
tots els sectors. El món de l’esport, 
amb els seus valors i abast, està en 
una posició privilegiada per 
contribuir a resoldre 
problemàtiques i desigualtats, 
ajudant a inspirar i generar un 
impacte positiu en la societat.
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Amb quines causes ens podem vincular per 
generar un impacte positiu en la societat, i 
per a la nostra marca?

https://www.adidas-group.com/en/sustainability/people/community-engagement/#/unterstutzung-fur-fluchtlinge/
https://www.youtube.com/watch?v=N4Sz6RY_kn0


04 Esport pel planeta
Fomentar i activar la pràctica esportiva

Oportunitat:

• Les organitzacions esportives poden desenvolupar aliances estratègiques 
amb entitats especialitzades en la protecció del medi ambient per tal de 
reduir el seu impacte i contribuir-hi positivament, vinculant les marques a 
valors positius.

Competició als llocs més extrems
'Extreme E', el nou campionat d'automobilisme de cotxes 

elèctrics, porta les seves curses als llocs més remots i 

castigats del planeta per la contaminació o el canvi 

climàtic. L'objectiu és contribuir a la difusió de les 

problemàtiques i despertar la consciència dels aficionats.

+ info

Els primers Jocs Olímpics sostenibles
L'objectiu de l'organització dels Jocs Olímpics de Tòquio és 

convertir-los en un esdeveniment sostenible i demostrar 

models de solucions als reptes globals de sostenibilitat al 

Japó i a la resta del món. L’objectiu és contribuir al 

compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) en tots els aspectes organitzatius i operatius dels Jocs. 

+ info

En els darrers anys la indústria de 
l’esport reconeix el seu impacte en 
el medi ambient i la situació crítica 
del nostre planeta, i desenvolupa 
estratègies per abordar les 
problemàtiques més rellevants. Les 
iniciatives se centren a reduir la 
petjada ecològica dels diversos 
sectors i alhora utilitzen l’esport 
com a mitjà per conscienciar en la 
protecció del medi ambient.

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem reduir l'impacte que genera la nostra 
activitat en el medi ambient i ajudar a 
conscienciar els nostres usuaris?

https://furthermore.equinox.com/
https://www.extreme-e.com/
https://www.headspace.com/es
https://tokyo2020.org/en/games/sustainability/


05 Fan engagement
Fomentar i activar la pràctica esportiva

Oportunitat:

• La tecnologia aplicada a tots els punts de l'experiència dels participants o 
espectadors pot generar diferenciació i aportar valor abans, durant i 
després d'un esdeveniment esportiu.

Una nova manera de seguir el partit
El Manchester United proposa una manera innovadora de llegir 

el joc, a través d'estadístiques en temps real, infografies i 

interpretacions úniques de les dades dels partits al seu Match

Centre. Els aficionats poden seguir i avaluar la influència i 

l’impacte estadístic de cada jugador en àrees clau (llançaments, 

atac, etc.), basat en les seves accions durant el joc.

+ info

Connectant amb les emocions
Les solucions de Snaptivity permeten als gestors d'equipaments 

esportius connectar de manera significativa amb els espectadors a 

través de càmeres capaces d'identificar, mesurar i capturar emocions 

en esdeveniments. Gràcies a sensors IoT (Internet of Things) que fan 

un seguiment de la multitud i l'anàlisi de dades per Intel·ligència 

Artificial (IA), les càmeres s'activen quan els fans mostren emocions, 

capturant així els moments més brillants.

+ info

Els esdeveniments esportius 
competeixen actualment amb una 
oferta d’opcions d’entreteniment 
digital quasi infinita i creixent. En 
aquest context, les entitats i 
empreses esportives han de 
generar experiències per als 
practicants i espectadors que 
siguin úniques i diferencials, 
potenciant els factors 
d’entreteniment, participació 
activa, connexió i pertinença.
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Com podem oferir experiències esportives 
més participatives i diferencials als 
practicants i espectadors dels nostres 
esdeveniments?

https://www.manutd.com/en/news/detail/innovative-live-stats-now-available-in-new-official-manchester-united-app-match-centre
https://snaptivityapp.com/


06 Nous e-sportistes
Fomentar i activar la pràctica esportiva

Oportunitat:

• Els nous perfils d'e-sportistes amb necessitats específiques a resoldre per a la 
pràctica i el rendiment en les competicions i el creixent interès dels espectadors
obre oportunitats per oferir solucions de valor.

Estadis per a e-sports
El propietari de l’e-equip MAD Lions ha projectat un estadi 

d’e-Sports a Toronto. Amb una inversió prevista de 500 

milions de dòlars, el pavelló tindrà capacitat per a 7.000 

espectadors, hotel inclòs i, a més de competicions de 

videojocs, celebrarà concerts i altres espectacles.

+ info

Cuidant la salut dels gamers
La Fundació MAPFRE participa en l'esdeveniment 

d'esports Live Gamers Show 2021, organitzant dues 

sessions que aborden la salut dels participants en les 

competicions de videojocs i donen visibilitat als seus 

programes de difusió, educació i salut digital.

+ info

El sector dels e-sports ha 
experimentat un enorme 
creixement al llarg dels darrers 
anys, tant en competicions com en 
espectadors i ingressos, 
consolidant-se com un nou sector 
amb potencial dins la indústria 
esportiva. En conseqüència, 
sorgeixen noves oportunitats al 
voltant de l'aparició de nous perfils 
d'esportistes, nous públics, noves 
necessitats i un nombre creixent 
d'oportunitats de patrocini.
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Quines noves oportunitats podem 
desenvolupar al voltant d'aquests nous e-
sports i dels seus practicants i aficionats?

https://www.2playbook.com/clubes/dueno-mad-lions-proyecta-estadio-esports-500-millones-dolares-en-toronto_2428_102.html
https://www.fundacionmapfre.org/blog/salud-live-gamers-show/


07 Esport, necessitat 
bàsica

Oportunitat:

• El posicionament de l'esport com a necessitat bàsica, amb el compromís 
dels organismes públics i la conscienciació de la ciutadania, obre noves 
oportunitats per a la indústria de l'esport en la recuperació post-pandèmia.

Moure's és més rellevant que mai
El govern britànic, a través de la iniciativa ‘Stay In, Work Out’ 

anima els ciutadans a practicar esport amb una campanya 

dissenyada per inspirar exercicis que es poden fer malgrat les 

restriccions, proposant maneres senzilles, divertides i 

gratuïtes d’activar-se, tant a l’interior com a l’aire lliure, per 

gaudir i cuidar-se amb seguretat.

+ info

L’esport com a pilar de la recuperació
118 estats membres de les Nacions Unides (ONU) han 

reconegut el poder de l’esport en l’avanç de la societat i han 

demanat que tots els estats incloguin l’esport i l’activitat física 

en els seus plans de recuperació post-COVID-19, integrant 

l’esport i l’activitat física en les estratègies públiques.

+ info
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Les restriccions a la mobilitat i a 
l'activitat social imposades com a 
resposta a la pandèmia a 
escala global han posat rellevància 
en la importància de la pràctica 
esportiva en la salut i el benestar 
individual i col·lectiu.
Els organismes públics i la 
consciència social situen l'esport 
com a una necessitat bàsica que ha 
de servir de guia per a la 
recuperació social i econòmica en 
els propers anys.

Podem fomentar l'accés a l'esport com a 
necessitat bàsica i contribuir a la recuperació 
social i econòmica aprofitant el context 
favorable?

https://www.thedrum.com/news/2020/03/26/sport-england-encourages-the-nation-stay-work-out
https://www.olympic.org/news/sport-and-physical-activity-should-be-part-of-post-covid-19-recovery-plans-say-governments


B. Millorar l'experiència i l'adherència
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Les propostes de valor per part dels proveïdors de productes i 

serveis esportius que incorporen noves tendències com l'interès pel 

benestar, per una vida activa, dispositius de monitoratge, nous 

serveis i comunitats digitals, entre d'altres, permeten millorar 

l'experiència de la pràctica esportiva i fomentar-ne l'adherència.



08 Esport, clau de 
benestar

Oportunitat:

• Les empreses esportives tenen el potencial d'oferir més valor als seus 
usuaris a través de propostes centrades en el mindfulness, la salut 
mental, la gestió emocional i el benestar en general.

La importància de la salut mental
L'Associacio Anglesa de Futbol (FA) en col·laboració amb la organització 

sense ànim de lucre Better Together va llançar la campanya "Heads up" 

amb l'objectiu d'aprofitar la popularitat i la influència del futbol per 

transmetre que la salut mental és tan important com la física, superar 

els estigmes i generar conversa al voltant del benestar en general.

+ info

Una visió esportiva del mindfulness
Headspace, una de les principals aplicacions de meditació i 

mindfulness del mercat, ha desenvolupat un programa de 

continguts en col·laboració amb l'NBA. "Performance Mindset” 

vol oferir als usuaris la inspiració i les eines per assolir els seus 

objectius de rendiment mitjançant la concentració, la confiança, 

la resistència i la gestió de la pressió.

+ info

El benestar, entès com un equilibri 
vital entre la salut física i la salut 
mental i emocional, pren un lloc 
central en els valors i les demandes 
de les persones. 
L'esport i els seus beneficis 
integrals en la salut 
generen moltes sinergies amb 
aquesta tendència i noves 
oportunitats per oferir valor 
combinant la pràctica esportiva i 
serveis de benestar: meditació, 
coaching, etc.
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Millorar l’experiència i l’adherència

Podem incorporar la visió dels valors i 
beneficis del benestar integral a la nostra 
oferta de productes i serveis?

https://www.youtube.com/watch?v=BKeHpj6aUpc
https://www.headspace.com/es


09 L’esport com a 
lifestyle

Millorar l’experiència i l’adherència

Oportunitat:

• Els practicants més actius volen posar l'esport al centre dels seus estils 
de vida i estan disposats a invertir-hi, ampliant els límits del sector i les 
oportunitats per oferir valor molt més enllà de la pràctica esportiva.

Un programa de gestió de l'estil de vida
El servei d'entrenament personal més premium de la cadena 

Equinox, Tier X, proposa un programa de gestió d’estil de vida 

amb un enfocament holístic únic de la vida d’alt rendiment. Els 

programes ultra-customitzats adrecen les necessitats d'exercici, 

nutrició i objectius vitals per obtenir resultats integrals per als 

seus usuaris.

+ info

Més que una llar, un estil de vida
La cadena de centres de salut Lifetime ofereix diverses ubicacions 

que combinen serveis de coworking i equipaments esportius. A 

partir de 2021, inaugura una oferta d'habitatges que incorporen 

accés al club esportiu, spas i altres serveis comunitaris per als

esportistes que volen fer de la seva pràctica un estil de vida.

+ info

Els practicants esportius més actius 
busquen maneres d'incorporar 
l'esport de manera íntegra en les 
seves vides i rutines, amb la 
predisposició per gastar-hi molts 
diners per a posar-lo al centre.
Sorgeixen diverses propostes i 
posicionaments que surten de 
l'esfera de la pràctica esportiva per 
incloure-hi la socialització, 
l'habitatge, la feina, les emocions i 
tots els aspectes relatius a l'estil de 
vida en general.
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Podem aprofitar el nínxol de valor dels 
usuaris que volen posar l'esport i la seva 
pràctica al centre de les seves vides i rutines?

https://www.equinox.com/tierx
https://www.headspace.com/es
https://living.lifetime.life/


10 Vida monitoritzada

Oportunitat:

• Les empreses que ofereixen serveis i productes esportius tenen una 
oportunitat per generar noves propostes de valor al voltant del 
monitoratge de dades relacionades amb l'activitat i la salut.

Molt més que comptar passes
Amb les darreres funcionalitats que s'incorporen a l'Apple Watch, el 

dispositiu deixa de ser un rellotge per a esportistes o techies per convertir-

se en una eina de salut: mesura de freqüència cardíaca i irregularitats, 

detecció de caigudes perilloses, recollida de dades mèdiques. Els usuaris 

que presenten símptomes com un ritme cardíac irregular, poden capturar 

les dades i ajudar els seus proveïdors de salut a prendre decisions més 

informades.

+ info

Recomanacions de recuperació personalitzades
L'empresa de begudes esportives Gatorade ha 

desenvolupat uns pegats d'un sol ús capaços de mesurar 

l'estat d'hidratació dels esportistes i fer-los 

recomanacions per a la recuperació i nutrició 

personalitzada sense necessitat d'un laboratori

+ info

Gràcies als dispositius digitals 
portables tots tenim al nostre 
abast la capacitat de mesurar i 
analitzar dades cada cop més 
detallades de tots els aspectes 
relacionats amb la nostra salut: 
moviment, consum energètic, 
constants vitals, ubicació, qualitat 
de la son, etc.
Les millores progressives en els 
sensors, els dispositius i les 
bateries obren moltes possibilitats 
a oferir serveis i solucions de valor 
afegit al voltant d'aquestes dades i 
la seva anàlisi.
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Millorar l’experiència i l’adherència

Podem aprofitar les dades que els usuaris 
estan registrant per oferir nous serveis i 
solucions que millorin l'experiència esportiva?

https://www.dezeen.com/2019/04/29/london-marathon-ooho-edible-drinks-capsules-seaweed/
https://www.apple.com/healthcare/apple-watch/
https://www.theoceanrace.com/en/sustainability/news/12637_Four-ways-The-Ocean-Race-is-helping-our-blue-planet-in-2021
https://smartdesignworldwide.com/projects/gx-sweat-patch-app/


11 Més enllà dels 
wearables

Oportunitat:

• La indústria de l'esport té potencial per desenvolupar solucions i models 
de negoci que aprofitin aquestes estratègies de dades massives a 
mesura que els dispositius i serveis interconnectats de monitoratge se 
segueixin popularitzant.

Google completa l’adquisició de Fitbit
Fitbit va crear una comunitat vibrant de més de 29 milions 

d’usuaris actius creant increïbles dispositius portables i 

experiències de benestar immersives. Amb aquesta adquisició, 

Google entra de ple en la guerra pel monitoratge i tractament de 

dades, amb l'objectiu de conèixer millor que mai els usuaris i 

oferir serveis que ajudin a millorar el coneixement de la salut i el 

benestar.

+ info

Pagar amb la suor del teu front
Sweatcoin és una moneda digital que es genera en caminar

o córrer. L'aplicació monitoritza el teu exercici a través de

dispositius wearable. Els sweatcoins obtinguts, es poden

intercanviar en un mercat dins l'app per ofertes i articles

com rellotges esportius, crèdits d’ecommerce, descàrregues

de música, milles aèries, etc.

+ info

Amb l’entrada dels gegants 
tecnològics en el sector dels 
dispositius de monitoratge, es 
desenvolupa tota una capa de 
serveis al voltant del potencial 
d’aquestes dades i la seva anàlisi: 
subscripcions, nous models de 
negoci i tota una indústria basada 
en informació detallada sobre els 
usuaris.
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Millorar l’experiència i l’adherència

Podem aprofitar els grans ecosistemes de 
dades que es generaren per oferir noves 
propostes de valor?

https://blog.google/products/devices-services/fitbit-acquisition/
https://www.theoceanrace.com/en/sustainability/news/12637_Four-ways-The-Ocean-Race-is-helping-our-blue-planet-in-2021
https://sweatco.in/


12 Breu i intens

Oportunitat:

• Hi ha un segment de practicants esportius que no disposa de molt de 
temps i vol solucions que l'ajudin a maximitzar el rendiment de cada 
minut en la seva pràctica esportiva.

Quant de temps tens avui?
El nou servei de subscripció Apple Fitness + permet als usuaris 

seleccionar els entrenaments filtrant, entre d’altres característiques, 

per la durada de la sessió, amb una oferta de continguts de 5, 10, 

20, 30 o 45 minuts, per adaptar-se a cada esportista i cada rutina.

+ info

Amb 7 minuts n'hi ha prou
S'han popularitzat els programes d'entrenament basats

en píndoles d'exercicis que es poden fer de forma ràpida,

senzilla i basada en la ciència per fer que cada minut

compti. La companyia de productes de salut i benestar

Johnson & Johnson va llançar la seva pròpia aplicació

amb propostes d'entrenaments en 7 minuts.

+ info

L'estil de vida atrafegat significa 
que sovint no puguem dedicar tant 
de temps a la pràctica esportiva 
com voldríem. En els darrers anys 
han crescut en popularitat les 
modalitats esportives d'alta 
intensitat, com el HIIT (High
Intensity Interval Training) i 
similars. La seva eficàcia provada el 
converteix en una opció cada cop 
més demandada per les persones 
que volen cuidar la seva forma 
física, incorporant sessions breus 
amb facilitat a les seves rutines.

El futur de l'esport – Informe de tendències

Millorar l’experiència i l’adherència

Podem ajudar els practicants que disposen de 
poc temps a maximitzar el rendiment de cada 
minut amb noves propostes de valor?

https://www.dezeen.com/2019/04/29/london-marathon-ooho-edible-drinks-capsules-seaweed/
https://support.apple.com/es-lamr/guide/watch/apdbc175d092/watchos
https://www.theoceanrace.com/en/sustainability/news/12637_Four-ways-The-Ocean-Race-is-helping-our-blue-planet-in-2021
https://7minuteworkout.jnj.com/


13 Comunitats 
esportives digitals

Oportunitat:

• El desenvolupament d'una comunitat o la integració en comunitats existents 
és una oportunitat per als diferents sectors de la indústria de l'esport per a 
generar experiències que connectin abans, durant i després de la pràctica 
esportiva o dels esdeveniments.

Una comunitat al voltant del teu club
Trainerize és una app dissenyada per a gimnasos i entrenadors que els 

permet oferir als seus clients solucions de personalització i monitoratge 

del seu progrés, a més d’opcions per generar comunitat com 

missatgeria privada i entrenaments en grup. Aquesta solució permet 

desenvolupar noves fonts d’ingressos oferint entrenaments i serveis 

híbrids online i en persona.

+ info

Una xarxa social per a esportistes
La popular aplicació esportiva Strava desenvolupa noves 

funcionalitats que van més enllà de registrar la pràctica esportiva i 

que es basen en la socialització: compartir, comentar, competir, 

unir-se a clubs per interessos, donar a conèixer rutes, imatges i 

fins i tot fer saber en tot moment la ubicació amb la família i 

amics.

+ info

La socialització és una de les 
principals motivacions per a la 
pràctica esportiva, tant offline com 
online. Les comunitats digitals al 
voltant de l'esport tenen el 
potencial de millorar l'experiència 
per a tots els participants i 
esdevenir plataformes de valor per 
als proveïdors de serveis esportius 
per a connectar de manera 
significativa i rellevant amb els 
seus usuaris.

El futur de l'esport – Informe de tendències

Millorar l’experiència i l’adherència

Podem desenvolupar comunitats digitals al 
voltant de la nostra oferta per oferir més valor 
als usuaris?

https://www.trainerize.com/
https://www.theoceanrace.com/en/sustainability/news/12637_Four-ways-The-Ocean-Race-is-helping-our-blue-planet-in-2021
https://www.strava.com/features


14 Exergaming

Oportunitat:

• A cavall entre els videojocs i els equipaments esportius, la demanda 
d'experiències i propostes d'exergaming té molt potencial per a créixer en un 
context on la pràctica esportiva sovint ha de ser forçosament individual o a 
distància a causa de la pandèmia.

Un arcade del moviment
iWall està dissenyat per espais públics, i ofereix una proposta

d'exergaming versàtil i divertida que permet als usuaris participar en

jocs de fitness pel seu compte o en mode multi jugador. Jugar-hi és

fàcil i motivador tant per a nens com per a adults, i es pot utilitzar per

fer exercici, seguir un entrenament senzill o simplement per divertir-se

en companyia.

+ info

Pedalant junts a distància
La plataforma Zwift dona accés als ciclistes (estàtics) a 

tot un món virtual on seguir plans d'entrenament sense 

moure's de casa, competir o simplement pedalar en 

companyia d'altres persones.

+ info

L'exergaming combina els 
aspectes lúdics dels videojocs 
amb la pràctica esportiva real, 
amb jocs multiusuari en temps 
real que ens motiven per fer 
exercici interactuant amb altres 
persones que competeixen 
simultàniament des de casa seva. 
Les interaccions poden ser 
competitives, col·laboratives o 
cooperatives, per tal que sigui 
una opció atractiva per a 
esportistes de tots nivells.

El futur de l'esport – Informe de tendències

Millorar l’experiència i l’adherència

Podem afegir propostes lúdiques i interacció 
virtual a la pràctica esportiva per generar 
experiències d'exergaming?

https://iwall.fitness/english
https://www.zwift.com/


15 Esport outdoor

Oportunitat:

• Els proveïdors de productes i serveis esportius tenen l'oportunitat de 
capturar valor de l'interès creixent per la pràctica d'esport outdoor, 
oferint noves solucions i propostes atractives que solucionin els 
problemes de la massificació.

Les marques aposten per l'outdoor
Durant molts anys, l’outdoor ha estat un nínxol de mercat amb 

operadors especialitzats i altament demandant de tecnologia per 

donar resposta a les necessitats tècniques. Adidas és una de les 

marques esportives que ha refermat la seva aposta per aquest 

segment en els propers anys, amb una oferta de productes específica 

per competir amb les marques especialistes més consolidades.

+ info

El muntanyisme es renova
Més de 7 milions d'espanyols han practicat esports de muntanya en 

els mesos posteriors al confinament, superant totes les 

expectatives de les federacions, els equipaments i els proveïdors de 

servei. El repte exigeix fomentar els valors de respecte a l'entorn i 

gestionar els problemes que comporta la massificació.

+ info

Les restriccions que ha imposat la 
pandèmia han accelerat el 
creixement de l'esport a l'aire 
lliure, per part d'esportistes de 
diversos perfils que busquen 
activitats per ajudar-los a 
mantenir-se ocupats i sans, però 
respectant la distància social.
En conseqüència, segments i 
sectors nínxol han esdevingut 
atractius per nous perfils de 
practicants i generen noves 
oportunitats i problemàtiques a 
resoldre.

El futur de l'esport – Informe de tendències

Millorar l’experiència i l’adherència

Podem oferir noves propostes de productes, 
serveis i experiències en el segment creixent 
de l'esport outdoor?

https://www.palco23.com/equipamiento/outdoor-un-patito-feo-de-6000-millones-que-adidas-quiere-escalar.html
https://www.palco23.com/competiciones/federacion-de-montana-rejuvenecer-o-morir-en-el-gran-deporte-al-alza-tras-la-pandemia.html


L'aplicació de noves tecnologies digitals, des de la realitat augmentada fins a 

la intel·ligència artificial o els sensors intel·ligents permeten el 

desenvolupament de productes i serveis que ajuden a potenciar el 

rendiment de l'esportista, amb més prestacions, més valor, més seguretat i 

més personalització.

C. Millorar el rendiment esportiu

El futur de l'esport – Informe de tendències



16 Equipaments 
híbrids

Millorar el rendiment esportiu

Oportunitat:

• Els proveïdors d'equipaments i serveis esportius tenen l'oportunitat de 
desenvolupar experiències híbrides que potenciïn el rendiment dels 
esportistes quan en facin ús.

L’efecte Peloton
Peloton ofereix bicicletes estàtiques, cintes de córrer i altres 

accessoris vinculades a un servei de subscripció que inclou classes i 

entrenaments en directe o sota demanda que es poden seguir a 

través d'una pantalla tàctil incorporada als equipaments o des de 

dispositius mòbils i tauletes. La gran popularitat de la plataforma l'ha 

portat a llançar una col·lecció de roba en col·laboració amb Adidas.

+ info

Mirall, mirallet màgic
Mirror, el dispositiu creat per la marca de roba esportiva 

Lululemon, és molt més que un mirall: és tota una màquina 

d’entrenament versàtil i interactiva que permet reproduir 

classes d’entrenament a la carta i en directe a casa. L'objectiu 

es traslladar l'experiència del club esportiu a la comoditat de 

la llar.

+ info

Sorgeixen noves solucions que 
hibriden equipaments esportius 
amb capes de servei virtuals. El 
resultat és una pràctica esportiva 
que esdevé cada cop més híbrida, 
entre el món físic i el virtual, entre 
la pràctica individual i la 
socialització, entre els espais 
públics i els privats, sempre amb 
l'objectiu d'oferir conveniència i 
potenciar el rendiment dels seus 
usuaris a través de la servitització.

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem unir servei i producte en una proposta 
de valor híbrida diferencial per als esportistes?

https://furthermore.equinox.com/
https://www.onepeloton.com/
https://shop.lululemon.com/story/mirror-home-gym


17 Esports i Realitat 
Augmentada

Oportunitat:

• La realitat augmentada permet als proveïdors de productes i serveis 
potenciar l'experiència de la pràctica esportiva afegint noves solucions 
que ajudin els usuaris a millorar el seu rendiment.

Córrer contra el teu amic invisible
Les ulleres de realitat augmentada Ghost Pacer projecten en 

el teu camp de visió un oponent hologràfic en directe que 

porta un ritme superior i t’impulsa a esforçar-te al màxim. 

S'ha demostrat que la presència del company (real o virtual) 

resulta en un rendiment més eficaç i de més qualitat.

+ info

Pilotes intel·ligents i entrenaments interactius
DribbleUp ofereix solucions d'entrenament interactives que 

utilitzen pilotes intel·ligents i realitat augmentada per a 

proposar exercicis de futbol, bàsquet o fitness a través d'una 

app que reconeix els moviments de l'esportista, amb 

centenars d'exercicis d'entrenament i classes en directe

+ info

La realitat augmentada (RA) ha 
penetrat en sectors com l'educació, 
la fabricació o la salut. L’ús de la 
realitat augmentada en el món de 
l'esport està provocant canvis 
significatius en la forma en què les 
persones practiquen exercici o 
gaudeixen d’esdeveniments 
esportius. Les 
solucions "augmenten" els sentits 
dels practicants d'esport i poden 
ajudar a millorar significativament 
el seu rendiment.

Millorar el rendiment esportiu

El futur de l'esport – Informe de tendències

Com podem "augmentar" les experiències d'ús 
dels nostres productes i serveis per potenciar 
el rendiment esportiu a través de la RA?"

https://furthermore.equinox.com/
https://ghostpacer.com/
https://dribbleup.com/


18 Esports i Big Data

Oportunitat:

• La captació i l'anàlisi de grans quantitats de dades al voltant de la pràctica 
esportiva genera un enorme potencial per desenvolupar solucions que 
millorin el rendiment i l'experiència per a esportistes, entrenadors i 
aficionats.

Gestió d’equips en temps real
Kitman Labs redueix el risc i ajuda a prendre decisions combinant 

les dades que recull el sistema amb l'experiència pròpia dels 

professionals esportius, per tal d'assolir els objectius de 

rendiment i garantir la salut dels esportistes de la NFL, NBA i 

Bundesliga entre d’altres.

+ info

Roland Garros sense perdre detall
Roland Garros ha incorporat tecnologies d'intel·ligència artificial que 

proporcionaran analítiques en vídeo per als entrenadors, dades en temps 

real de tota la competició per als aficionats i solucions de generació 

automàtica de continguts i estadístiques per als periodistes. Amb cada 

cop que es dona, hi ha un seguiment a la pista 3D, des de la velocitat i la 

rotació fins a l’alçada de la pilota i la longitud del tir.

+ info

Les dades són una part cada cop 
més important per a esportistes, 
professionals, entrenadors, 
directius, treballadors de medicina 
esportiva i aficionats. L’anàlisi de 
dades no només pot ajudar els 
equips a guanyar partits, sinó que 
aquestes estadístiques també 
poden contribuir a millorar el 
rendiment dels practicants, 
prevenir lesions i crear noves 
oportunitats per interactuar amb 
els fans.

Millorar el rendiment esportiu

El futur de l'esport – Informe de tendències

Com podem utilitzar les dades generades per 
la pràctica esportiva per oferir solucions de 
valor que millorin el rendiment?

https://www.kitmanlabs.com/
https://getcarv.com/products/carv
https://www.infosys.com/roland-garros.html


19 Esport Segur

Oportunitat:

• És probable que algunes recomanacions sanitàries perdurin durant un 
temps fins que la vacunació i el control de contagis s'hagin implementat. 
Caldran solucions creatives per garantir la pràctica segura de tots els 
esports.

Córrer mantenint la distància
Els wearables de l'empresa finlandesa Suunto mostren un mapa 

de calor per indicar als corredors les zones més populars. En el 

context de la pandèmia aquesta funció permet als usuaris evitar 

llocs massa concorreguts. Funcions similars podrien ajudar 

tota mena d'esportistes o fins i tot facilitar altres tasques com 

desplaçar-se o viatjar mantenint les distàncies.

+ info

Bombolles personals per a fer ioga
Un estudi de ioga canadenc ha instal·lat 50 cúpules 

geodèsiques que permeten als seus usuaris practicar ioga 

mantenint el distanciament social. Tenen l'avantatge que, 

quan s’il·luminen de nit, creen un efecte únic i són una forma 

creativa per assegurar la pràctica d’exercicis a l’exterior.

+ info

Les recomanacions sanitàries 
derivades de la pandèmia suposen 
algunes limitacions en la pràctica 
d'alguns esports per tal de garantir 
la distància i evitar riscos de 
transmissió de la COVID-19.
En el darrer any han sorgit 
diverses iniciatives que proposen 
solucions creatives a aquests 
reptes i vetllen perquè els 
practicants de diversos esports 
puguin seguir fent-ho amb totes 
les garanties de seguretat.

Millorar el rendiment esportiu

El futur de l'esport – Informe de tendències

Com podem ajudar els esportistes a poder 
seguir practicant amb total seguretat a través 
de la nostra oferta de productes i serveis?

https://furthermore.equinox.com/
https://www.springwise.com/innovation/sport-fitness/coronavirus-suunto-heatmaps
https://getcarv.com/products/carv
https://www.springwise.com/innovation/sport-fitness/toronto-lmnts-outdoor-studio-yoga-domes-coronavirus


20 Equipaments 
Smart

Oportunitat:

• Els fabricants de productes esportius tenen l'oportunitat d'afegir 
intel·ligència i capes de servei a la seva oferta. Al seu torn, els proveïdors 
de serveis poden desenvolupar noves solucions "connectades" en temps 
real amb l'equipament esportiu.

Seguiment de postura i orientació vibracional
Nadi X són uns pantalons de ioga intel·ligents que mesuren la 

postura del practicant a través de sensors integrats i retroacció 

en forma de vibracions que ajuden a millorar la pràctica. La seva 

aplicació permet escollir entre diversos entrenaments i les 

instruccions d'àudio es combinen amb vibracions suaus per 

indicar on centrar-se.

+ info

Baixar les pistes ben acompanyat
Carv és un entrenador d'esquí en temps real. A través d'unes 

plantilles intel·ligents i un dispositiu que s'afegeix a les botes, els 

usuaris reben feedback a cada pas i consells d'àudio personalitzats, 

exercicis interactius i reptes. Els dispositius es connecten a través 

d'app amb el mòbil per seguir el teu rendiment i el programa ha 

estat desenvolupat amb instructors de primer nivell mundial.

+ info

El sector de l’equipament esportiu 
intel·ligent creix ràpidament. 
L’electrònica afegeix noves 
possibilitats per millorar els 
dispositius esportius i permetre als 
atletes assolir un millor rendiment. 
Aquestes solucions es basen en un 
seguiment precís de les accions de 
l’esportista, recopilant informació 
rellevant del cos i fent una anàlisi 
ràpida de dades per permetre 
conceptes, com ara el coaching
virtual.

Millorar el rendiment esportiu

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem afegir intel·ligència i valor a la nostra 
oferta de productes i serveis convertint-los en 
solucions "smart"?

https://furthermore.equinox.com/
https://www.wearablex.com/
https://getcarv.com/products/carv


21
Hiperpersonalització

Oportunitat:

• Les tecnologies de fabricació i la captació de dades permeten 
desenvolupar de manera rendible productes i serveis que s'adapten a 
cada usuari, per tal de potenciar el seu rendiment i oferir-li més valor.

A la mida dels teus moviments
Footbalance ofereix plantilles i altres productes adaptats als peus, 

forma i moviment de cada individu. Modelen un ajust personalitzat 

mitjançant tecnologia avançada d’escaneig de peus en 3D i anàlisi 

biomecànic, per a crear productes únics i experiències customitzades

que permeten mantenir-se actius, rendir més i evitar dolors.

+ info

El gimnàs que s'adapta a tu
La solució Fitness Hub d'EGYM permet als operadors de clubs 

esportius i entrenadors personalitzar l'experiència de cada usuari, 

amb mesures intuïtives que ajusten totes les màquines 

automàticament segons les necessitats i progrés individual. Les 

mètriques s'ajusten en temps real per facilitar el seguiment i la 

motivació.

+ info

La hiperpersonalització implica 
crear una experiència d'ús i 
d’interacció única per a un usuari 
determinat. Les possibilitats de les 
noves tecnologies de fabricació, 
eines de mesura i monitoratge, i la 
intel·ligència artificial, possibiliten 
a la indústria de l'esport adaptar 
cada detall dels seus productes i 
serveis a l'esportista, oferint les 
solucions més adients i ajudant a 
millorar el seu rendiment.

Millorar el rendiment esportiu

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem personalitzar més les experiències d'ús 
dels nostres productes i serveis adaptant-los a 
cada esportista de manera única?

https://www.footbalance.com/
https://egym.com/es


Diverses tendències de mercat com les exigències de la sostenibilitat, els 

canvis en l'ecosistema de la distribució dels continguts, l'emergència de nous 

perfils influents, les sinergies amb altres sectors o el potencial de les noves

tecnologies aplicades a tots els processos de producció, fan necessari adaptar 

els models de negoci per tal d’aprofitar tot el potencial de les noves 

oportunitats per a la indústria de l'esport.

D. Adaptar els models de negoci 

El futur de l'esport – Informe de tendències



22 Materials ecofriendly
Adaptar els models de negoci

Oportunitat:

• L'aprofitament de residus i la innovació tècnica permeten desenvolupar 
nous materials sostenibles amb gran potencial per oferir noves solucions 
diferencials i tècnicament potents als sectors de l'esport.

Algues sí, petroli no
WNDR Alpine utilitza la biotecnologia per desenvolupar nous

materials a partir de microalgues que serveixen per fabricar esquís

de muntanya dissenyats per a millorar l'estabilitat, l'adherència i la

durabilitat. Es comprometen a difondre solucions i pràctiques

mediambientalment responsables a través d'innovació i

transparència.

+ info

Sabates fetes d'arbres
Allbirds destaca entre múltiples iniciatives per a fer calçat 

esportiu més sostenible: utilitzant materials naturals (llana, 

escorça, sucre,...) i reciclats, compensant totes les emissions i 

desenvolupant projectes d'agricultura regenerativa. La 

companyia té nous projectes per incorporar materials 

innovadors i energies netes.

+ info

L'extracció de matèries primeres i 
la fabricació de tèxtils té un 
impacte ambiental significatiu. 
Les indústries de la confecció i del 
calçat representen el 8% de les 
emissions mundials de gasos 
d’efecte hivernacle. En un context 
de conscienciació per a la 
protecció del medi sorgeixen 
iniciatives que busquen reduir 
aquest impacte a través de l’ús de 
materials naturals i reciclats.

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem incorporar materials sostenibles en els 
nostres processos de fabricació per reduir el 
nostre impacte?

https://wndr-alpine.com/
https://www.theoceanrace.com/en/sustainability/news/12637_Four-ways-The-Ocean-Race-is-helping-our-blue-planet-in-2021
https://www.allbirds.eu/


23 Esport Sostenible

Oportunitat:

• Els objectius ambiciosos del sector de l’esport per al 2030 volen fer-
lo neutral en carboni, que contribueixi a una reducció de la inactivitat 
física un 15% i eliminar residus per esdevenir Zero Waste.

Beure aigua sense ampolles
La Marató de Londres va lliurar més de 30.000 càpsules de

begudes comestibles als seus corredors, amb l’objectiu de

reduir els residus de plàstic. La marató va ser la prova més

gran de les càpsules Ooho: càpsules biodegradables fetes

d'algues que es poden omplir d’aigua o altres begudes.

+ info

Estudiar l'estat dels oceans
Un dels velers que participa en la regata Volvo Ocean

Race al voltant de el món -el Turn the Tide on Plastic-

està equipat per recopilar dades sobre els microplàstics i

les condicions de l'oceà que permetran als científics

avaluar l'impacte del canvi climàtic.

+ info

L'impacte ecològic dels 
esdeveniments esportius és molt 
significatiu: només la Copa del 
Món masculina del 2018 va 
generar al voltant de 2,1 milions de 
tones d’emissions de diòxid de 
carboni, equivalents a les 
emissions d’uns 456.500 cotxes 
durant un any. Sorgeixen diverses 
iniciatives que prenen consciència 
d'aquesta situació i proposen 
solucions per reduir aquest 
impacte i contribuir positivament a 
la conservació del planeta.

Adaptar els models de negoci

El futur de l'esport – Informe de tendències

Com podem convertir els valors de 
la sostenibilitat en una part essencial 
de l’estratègia del negoci i la diferenciació?

https://www.dezeen.com/2019/04/29/london-marathon-ooho-edible-drinks-capsules-seaweed/
https://www.theoceanrace.com/en/sustainability/news/12637_Four-ways-The-Ocean-Race-is-helping-our-blue-planet-in-2021


24 Indústria 4.0

Oportunitat:

• El potencial de les tecnologies avançades segueix desenvolupant-se de 
manera imparable i genera nous models productius i nous models de 
negoci que impactaran en tots els sectors de la indústria de l'esport.

Non-fungible tokens també a l'esport
TopShot de la NBA són NFT (non-fungible tokens), clips digitals únics dels 

millors moments de la competició que es poden comprar i col·leccionar 

com obres d'art físiques. Aquest fenomen d'objectes digitals de valor es 

basa en la tecnologia blockchain i les criptomonedes per garantir la 

inversió dels aficionats. Recentment una jugada de Lebron James es va 

vendre per més de 200.000 $.

+ info

Disseny digital i fabricació amb robots
Adidas ha desenvolupat AM4NYC, una línia de sabates dissenyades

digitalment a partir de les dades agregades dels corredors de la

ciutat de Nova York, fabricades amb components d’avantguarda i

creades per fabricació automatitzada, amb l'objectiu de donar

resposta a les necessitats específiques de nínxols d’usuaris.

+ info

La quarta revolució industrial 
també impacta en els sectors de la 
indústria esportiva. Els mitjans de 
producció es reorganitzen i 
s'automatitzen els processos 
industrials gràcies a la digitalització 
i la incorporació de tecnologies 
avançades com la intel·ligència 
artificial, el cloud computing, la 
robòtica col·laborativa o el 
blockchain.

Adaptar els models de negoci

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem desenvolupar noves oportunitats a 
partir de l'aplicació de les tecnologies 
avançades de la indústria 4.0 als nostres 
processos i models de negoci?

https://www.theverge.com/22348858/nba-nft-top-shot-dapper-labs
https://www.digitaltrends.com/outdoors/adidas-am4nyc-shoes-are-designed-with-big-data-made-by-robots/


25 Sports influencers

Oportunitat:

• La indústria de l'esport té una oportunitat desenvolupant els models de 
patrocini i col·laboració que tradicionalment s'han treballat amb els 
esportistes professionals per tal d'adaptar-los a aquests nous influencers
(assegurant-nos que són titulats per garantir una pràctica segura i de 
garanties) i arribar al seu públic d'una manera diferencial.

Guru del fitness
L'australiana Kayla Itsines és entrenadora personal, escriptora i 

empresària. Creadora d’una aplicació d’entrenament i seguiment de 

dietes, Sweat with Kayla, una de les aplicacions de fitness més 

exitoses del món. Els seus programes són seguits per més de 20 

milions d'usuaris arreu del món i l'han convertit en multimilionària.

+ info

Un imperi digital del ioga
"Yoga with Adriene" va començar sent un canal a YouTube que 

ara ja compta amb prop de 10M de subscriptors i ha esdevingut 

tota una comunitat omnicanal a la xarxa, convertint-la en una 

referència per als practicants del ioga de tots nivells arreu del 

món. Conscients de la seva influència, Adidas ha realitzat 

diverses accions de patrocini i col·laboració com classes en 

directe.

+ info

La indústria de l'esport sempre ha 
treballat amb esportistes 
professionals per aprofitar la seva 
influència i donar a conèixer 
marques, productes i serveis. Les 
xarxes socials han fet emergir nous 
tipus de perfils influents, també en 
el món de l'esport. Aquests 
influencers tenen milers de 
seguidors en nínxols molt 
específics i obren noves 
oportunitats per a la col·laboració i 
nous camins per al futur dels 
patrocinis.

Adaptar els models de negoci

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem identificar i col·laborar de manera 
rellevant amb els perfils més influents per als 
nostres nínxols o segments de valor?

https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/sweat-the-rise-of-kayla-itsines-fitness-empire/
https://medium.com/@courtneycat/leveraging-online-communities-adidas-women-x-yoga-with-adriene-ec1e30dfbebf


26 Athleisure

Oportunitat:

• L'athleisure és una tendència que segueix en auge i que s'està 
normalitzant cada cop més en tots els contextos, grups socials i segments 
de mercat, donant entrada a la indústria esportiva en el món de la 
moda.

L’efecte sneaker
Les sabates esportives han esdevingut un calçat a la moda i 

acceptable per al dia a dia, fins i tot en contextos formals i 

professionals. En resposta les grans multinacionals de l'esport 

aposten per una oferta de productes que puguin satisfer ambdues 

categories, sport i lifestyle.

+ info

Roba esportiva a la moda
Les marques de moda més populars del món han 

desenvolupat col·leccions, gammes i fins i tot sub-marques 

específiques d'athleisure, per a practicar esport o anar pel 

carrer. Les marques espanyoles més globals com Mango, 

Zara i Desigual també han apostat per aquest nou segment.

+ info

Els límits entre la roba esportiva i 
la moda es difuminen. Combinant 
funcionalitat i elegància 
minimalista, l’athleisure ha suposat 
el salt de la roba d'esport a 
l’escena de la moda. 
Aquesta tendència ha impactat des 
de les principals marques de moda 
assequible, fins a les grans 
marques de luxe i fins i tot en les 
marques líders de la roba esportiva 
més tècnica.

Adaptar els models de negoci

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem aprofitar el potencial del món de la 
moda des del nostre posicionament com a 
empresa esportiva?

http://blogs.bbk.ac.uk/research/2019/05/20/the-sports-shoe-from-field-to-fashion/
https://www.headspace.com/es
https://fashionunited.com/news/business/fashion-retail-will-benefit-in-entertainment-sportswear-and-home-wear/2020040232920


27 Nou turisme actiu

Oportunitat:

• En el context actual, les ofertes de turisme actiu que puguin oferir un 
valor diferencial, tenen l'oportunitat de ser un motor per a la 
reactivació del turisme en l'era postpandèmia.

Planeja la teva escapada:
L'empresa de productes d'esport outdoor REI té la seva 

pròpia agència de viatges, REI Adventures, que ofereix 

aventures que van des d’escapades de cap de setmana fins a 

excursions de tres setmanes. Proposen explorar el món als 

viatgers que els agrada l’aire lliure i volen una nova 

experiència, amb opcions adaptades a tots els gustos i nivells. 

+ info

Un hotel per estar en forma
El primer hotel de 5 estrelles d’Equinox Hotels ja ha obert a la

ciutat de Nova York. La proposta turística de la cadena de

clubs esportius ofereix als clients un spa, restauració adaptada

al seu posicionament i accés complet a l'Equinox Club.

+ info

Els canvis en els valors socials han 
impactat en la indústria del 
turisme, generant noves demandes 
per un tipus de vacances diferents, 
més personalitzades, més 
sostenibles i més actives.
El sector del turisme esportiu 
evoluciona per desenvolupar noves 
propostes més experiencials, amb 
ofertes cada cop més adaptades a 
perfils diversos i més integrals, 
esdevenint un motor de canvi per a 
algunes destinacions i segments 
del mercat.

Adaptar els models de negoci

El futur de l'esport – Informe de tendències

Podem desenvolupar ofertes de turisme actiu 
atractives i diferencials que contribueixin a la 
reactivació del sector?

https://furthermore.equinox.com/
https://www.rei.com/adventures
https://equinox-hotels.com/


28 OTT

Oportunitat:

• Els models OTT transformen el panorama de la distribució de continguts 
esportius i obren noves oportunitats en la venda de drets d'imatge, de 
patrocinis i de models de subscripció.

L’esport també és dels petits
MyCujoo és un servei OTT que ofereix milions d’hores de futbol

que no s’emeten per altres canals, incloent-hi lligues menors,

futbol femení i esport juvenil. En un context en què els grans

equips, les federacions esportives i fins i tot organismes

internacionals i lligues nacionals han desenvolupat la seva pròpia

oferta OTT, encara hi ha una oportunitat per als esdeveniments

que no cobreixen els mitjans convencionals. + info

Un univers de contingut al voltant de la NBA
La NBA segueix actualitzant i evolucionant la seva oferta OTT, 

afegint al seu servei global de subscripció NBA League Pass, 

noves funcions com les superposicions interactives de partits i 

l’opció de descarregar partits. També es confirmen tres nous 

canals d'emissió contínua, inclòs un centrat en les apostes 

esportives.

+ info

Les tecnologies Over-The-Top (OTT) 
permeten l'emissió de continguts a 
través de la xarxa, sense dependre 
dels operadors tradicionals o les 
plataformes de televisió en 
streaming. Les possibilitats 
d'aquesta tecnologia en els sectors 
de l'esport ofereixen múltiples 
avantatges als organismes 
esportius, als espectadors i noves 
oportunitats per desenvolupar 
noves fonts d'ingressos i models de 
negoci.

Adaptar els models de negoci

El futur de l'esport – Informe de tendències

Quines noves oportunitats per oferir valor als 
nostres clients poden sorgir al voltant 
d'aquests nous canals de distribució de 
continguts?

https://mycujoo.tv/es/
https://www.sportspromedia.com/news/nba-tv-league-pass-upgrades-betting-action-network-yahoo-bleacher


Com utilizar aquest informe?

Co-creació

Inspiració 
interna

• Mantenir als equips actualitzats sobre els nous desenvolupaments i tendències 
que afecten la indústria.

• Tenir una visió global i multisectorial per identificar noves oportunitats.
• Utilitzar com a inspiració interna en la identificació d’oportunitats de negoci.

• Utilitzar-lo com a input en sessions d'ideació i workshops (interns i externs).
• Fer-lo servir per afinar i promoure noves idees durant la planificació estratègica.
• Identificar nous productes i serveis per desenvolupar.
• Desenvolupar activacions de marca i comunicació més rellevants.
• Utilitzar les tendències per hibridar i posar-hi d’altres components i models de negoci 

o incorporar estratègies de valor compartit.

• En la co-creació de solucions amb altres membres del Clúster INDESCAT.
• Com a input en sessions de co-creació amb usuaris i amb experts rellevants.
• Identificar drivers d'innovació i expertise en altres sectors i categories afins 

que es puguin aplicar al nostre mercat i context.

Ideació

El futur de l'esport – Informe de tendències



El futur de l'esport – Informe de tendències

Metodologia

S'ha realitzat un procés sistemàtic de captació 

d'intel·ligència de l'entorn i d'anàlisi estratègic per 

identificar les oportunitats més rellevants.

• Definició de l'abast i l'enfoc de l'estudi

• Identificació de les temàtiques clau i keywords

• Identificació de les fonts principals (veure detall a la pàgina següent)

• Recollida d'informació a través d’eines de cerca digital

• Informes sobre els usuaris i practicants

• Informes i notícies sobre nous desenvolupaments tecnològics

• Informes i dades sobre els models de negoci i la situació del mercat

• Informes de tendències i notícies transversals (cross-sector)

• Anàlisi de la informació recollida

• Exploració preliminar per validar primers resultats, afinar temes i fonts

• Identificació i selecció de les tendències clau finals

• Agrupació de tendències i estructura de l’informe

• Selecció de casos il·lustratius per a cada tendència

• Edició del document final i revisions



Fonts principals

Inspiració 
interna

Sectors de la Indústria esportiva

• Informació pròpia d’INDESCAT
• Pla Estratègic
• Estudi del practicant esportiu 2016 & 2018

• Estudis i informes publicats del sector
• Sporting Goods 2021 - McKinsey
• Sports industry: system rebooting 2020 - PwC
• Back in the game 2020 – Wunderman Thomson
• Estudio de tendencias de Inversión en el sector deporte – Xarxa Capital

• Webs i portals d’informació sectorial
• Palco23
• 2playbook
• SportsTechX
• Sports Pro Media
• Sports Industry Group
• Sport Business
• Insider Sport
• Digital Sport

El futur de l'esport – Informe de tendències

Informació general i transversal

• Informes interns i estudis previs de CONNOCIAM

• Webs i portals d'informació de màrqueting, estratègia 
i tendències

• Springwise
• Trend Hunter
• The Drum
• Digital Trends
• The Verge
• Wired
• Inc

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/sporting-goods-2021-the-next-normal-for-an-industry-in-flux
https://www.pwc.ch/en/insights/sport/sports-survey-2020.html
https://intelligence.wundermanthompson.com/trend-reports/back-in-the-game/
https://estudio2020.xarxacapital.com/register
https://www.palco23.com/
https://www.2playbook.com/
https://sportstechx.com/
https://www.sportspromedia.com/
https://www.sportindustry.biz/
https://www.sportbusiness.com/
https://insidersport.com/
https://digitalsport.co/
https://www.springwise.com/
https://www.trendhunter.com/
https://www.thedrum.com/
https://www.digitaltrends.com/
https://www.theverge.com/
https://www.wired.com/
https://www.inc.com/


Bibliografia de casos

Inspiració 
interna

1. Gamificació
• Exergame Playground
• HADO

2. Esport per a tothom
• Bold
• The Other Nike Mannequin Conversation We 

Need To Have

3. Esport compromès
• #SKILOCAL im Piemont: Wilde Skitouren im 

Powderparadies Italiens | ORTOVOX
• Support for Refugees

4. Esport pel planeta

•

• Extreme E

5. Fan engagement
• Snaptivity
• There's a new way to follow Manchester 

United matches

El futur de l'esport – Informe de tendències

6. Nous e-sportistes

• La salud en el Live Gamers Show

• El dueño de MAD Lions proyecta un 

estadio de eSports de 500 millones de 

dólares en Toronto

7. Esport, necessitat bàsica
• Sport and physical activity should be 

part of post-COVID-19 recovery plans, 
say governments

• Sport England encourages the nation 
to ‘Stay In, Work Out’

8. Esport, clau de benestar
• Headspace
• Heads Up | Heads Together & The FA

9. L’esport com a lifestyle
• It's more than a home. It's a lifestyle.
• Equinox Tier X

10. Vida monitoritzada
• Breaking a sweat
• Apple Watch

11. Més enllà dels wearables
• Sweatcoin
• Google completes Fitbit acquisition

12. Breu i intens
• 7 minute workout
• Apple Fitness+

13. Comunitats esportives digitals
• Strava
• Trainerize

14. Exergaming
• Zwift
• iWall

15. Esport outdoor
• Federación de Montaña: rejuvenecer o morir 

en el gran deporte al alza tras la pandemia
• ‘Outdoor’: un patito feo de 6.000 millones que 

Adidas quiere escalar

https://www.exergamefitness.com/solutions/playground/
https://hado-official.com/en/
https://www.agebold.com/
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/a28033144/nike-parasport-mannequin/
https://www.youtube.com/hashtag/skilocal
https://www.adidas-group.com/en/sustainability/people/community-engagement/#/unterstutzung-fur-fluchtlinge/
https://tokyo2020.org/en/games/sustainability/
https://www.extreme-e.com/
https://snaptivityapp.com/
https://www.manutd.com/en/news/detail/innovative-live-stats-now-available-in-new-official-manchester-united-app-match-centre
https://www.fundacionmapfre.org/blog/salud-live-gamers-show/
https://www.2playbook.com/clubes/dueno-mad-lions-proyecta-estadio-esports-500-millones-dolares-en-toronto_2428_102.html
https://www.olympic.org/news/sport-and-physical-activity-should-be-part-of-post-covid-19-recovery-plans-say-governments
https://www.thedrum.com/news/2020/03/26/sport-england-encourages-the-nation-stay-work-out
https://www.headspace.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=BKeHpj6aUpc
https://living.lifetime.life/
https://www.equinox.com/tierx
https://smartdesignworldwide.com/projects/gx-sweat-patch-app/
https://www.apple.com/healthcare/apple-watch/
https://sweatco.in/
https://blog.google/products/devices-services/fitbit-acquisition/
https://7minuteworkout.jnj.com/
https://support.apple.com/es-lamr/guide/watch/apdbc175d092/watchos
https://www.strava.com/features
https://www.trainerize.com/
https://www.zwift.com/
https://iwall.fitness/english
https://www.palco23.com/competiciones/federacion-de-montana-rejuvenecer-o-morir-en-el-gran-deporte-al-alza-tras-la-pandemia.html
https://www.palco23.com/equipamiento/outdoor-un-patito-feo-de-6000-millones-que-adidas-quiere-escalar.html


Bibliografia de casos

Inspiració 
interna

16. Equipaments híbrids

• Mirror

• Furthermore Equinox

17. Esports i realitat augmentada
• Dribble Up
• Ghost Pacer

18. Esports i Big Data

• Infosys x Roland Garros

• Kitman Labs

19. Esport segur
• Socially-distanced yoga in personal domes
• Wearable's heat map helps athletes avoid 

crowded training spots

20. Equipaments smart
• Carv Digital Ski Coach
• Wearable X

21. Hiperpersonalització
• EGYM
• FootBalance

El futur de l'esport – Informe de tendències

22. Materials ecofriendly

• All Birds

• Wndr Alpine Ski

23. Esport sostenible
• Volvo Ocean Race
• London Marathon

24. Indústria 4.0
• Adidas AM4NYC runners are

templates for shoe design in the
future

• The Verge: The NBA on NFT

25. Sports influencers
• Leveraging Online Communities: 

adidas Women x Yoga With Adriene
• The Rise of Kayla Itsines’ Fitness 

Empire

26. Athleisure
• “Fashion retail will benefit in 

entertainment, sportswear and home 
wear”

• The sports shoe: from field to fashion

27. Més enllà dels wearables
• Equinox Hotels
• Rei Adventures

28. OTT
• NBA League Pass
• MyCujoo

Altres casos interessants:
Uniqfeel
Dashtag
Woo Pro
Edisn.ai

New Balance – My Story Matters
Nike - The toughest athletes

Hydrant
Cyclon

Fifa World Cup 2022 – Sustainability strategy
Jan Sport – Lighten the load

Siro Wellness
FitTogether

Preva mobile
Putt View
Swim AR

Valomotion.com

https://shop.lululemon.com/story/mirror-home-gym
https://furthermore.equinox.com/
https://dribbleup.com/
https://ghostpacer.com/
https://www.infosys.com/roland-garros.html
https://www.kitmanlabs.com/
https://www.springwise.com/innovation/sport-fitness/toronto-lmnts-outdoor-studio-yoga-domes-coronavirus
https://www.springwise.com/innovation/sport-fitness/coronavirus-suunto-heatmaps
https://getcarv.com/products/carv
https://www.wearablex.com/
https://egym.com/es
https://www.footbalance.com/
https://www.allbirds.eu/
https://wndr-alpine.com/
https://www.theoceanrace.com/en/sustainability/news/12637_Four-ways-The-Ocean-Race-is-helping-our-blue-planet-in-2021
https://www.dezeen.com/2019/04/29/london-marathon-ooho-edible-drinks-capsules-seaweed/
https://www.digitaltrends.com/outdoors/adidas-am4nyc-shoes-are-designed-with-big-data-made-by-robots/
https://www.theverge.com/22348858/nba-nft-top-shot-dapper-labs
https://medium.com/@courtneycat/leveraging-online-communities-adidas-women-x-yoga-with-adriene-ec1e30dfbebf
https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/sweat-the-rise-of-kayla-itsines-fitness-empire/
https://fashionunited.com/news/business/fashion-retail-will-benefit-in-entertainment-sportswear-and-home-wear/2020040232920
http://blogs.bbk.ac.uk/research/2019/05/20/the-sports-shoe-from-field-to-fashion/
https://equinox-hotels.com/
https://www.rei.com/adventures
https://www.sportspromedia.com/news/nba-tv-league-pass-upgrades-betting-action-network-yahoo-bleacher
https://mycujoo.tv/es/
https://www.uniqfeel.com/en-eu/bras/
https://getdashtag.com/
https://woosports.com/
https://edisn.ai
https://newbalance.newsmarket.com/latest-news/all/new-balance-unveils-2021-black-history-month-signature-program---collection---my-story-matters-/s/a352c77c-3f96-4040-9cbe-7e744ca19d46
https://news.nike.com/featured_video/nike-m-maternity-film-the-toughest-athletes
https://www.drinkhydrant.com/
https://www.on-running.com/es-es/cyclon
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-world-cup-qatar-2022tm-sustainability-strategy.pdf?cloudid=u25obd7303tdxupsjysn
https://www.jansport.com/discover-jansport/lightentheload.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-09/siro-wellness-and-fitness-resorts-are-new-one-only-hotels-brand
https://fittogether.com/
https://www.precor.com/es-es/preva-mobile#playintro
https://puttview.com/
https://www.swimar.co.uk/
https://valomotion.com/


Aquest document és exclusiu dels membres d’INDESCAT.
No es pot compartir, ni penjar-ne tot o part del seu contingut a les xarxes socials o a 
d’altres canals, físics o online.

Qualsevol ús que se’n faci, fora de ser una eina de treball dels membres, ha de ser 
consultat prèviament a INDESCAT. 
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08012 Barcelona


