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del 3 al 12 de ju
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Cambra de Comerç de Berga
C/ Rafael Casanova, 6 Berga
*La sessió 2 es farà a l’ACEB (Plaça Tarascón, 8 Berga)
Escola acreditada per la Xarxa Lluís Vives (convalidació de crèdits universitaris de lliure elecció)
continguts

3

Sessió 1: L’emprenedor i els seus objectius

de juliol

Objectius: Conèixer el marc econòmic i social en el que es planteja l’activitat i generar expectativa respecte
a les oportunitats que aquest context implica. Entendre les fases i actuacions concretes a realitzar per iniciar
una nova activitat econòmica amb expectatives de creixement i durabilitat en el temps.
Contingut: Perfil de l’emprenedor - Introducció al pla d’empresa.

Sessió 2: Intercanvis d’experiències amb empresaris

4

de juliol *

Objectius: Conèixer de primera mà experiències d’empresaris consolidats i de joves emprenedors aportant
el seu relat, experiència i trajectòria en el món empresarial.
Contingut: Experiències reals explicades per empresaris – taula rodona d’intercanvi experiències.

Sessió 3: Pla de Màrqueting, desenvolupar un enfocament a client

5

de juliol

Objectius: Determinar la millor metodologia de planificació del pla de màrqueting. Entendre la importància
dels diferents determinants estratègics i la forma correcte d’interpretar-los per tal d’evitar el fracàs de la
iniciativa empresarial.
Contingut: El pla de màrqueting dins del pla d’empresa - El concepte de valor i el seu procés de creació.

Sessió 4: Pla d’Operacions i RRHH

6

de juliol

Objectius: La translació del pla estratègic a una definició clara d’actuacions que concreti les responsabilitats
de cadascú dins del pla. Definir no tant sols què cal fer, si no quan, per part de qui, quin cost tindrà...., és la
manera d’assegurar que el pla es durà a terme sense problemes excessius.
Contingut: El pla d’operacions i la seva vinculació amb la proposta de màrqueting - El pla de RRHH i les
seves vinculacions amb els objectius de màrqueting i d’operacions.

Sessió 5: Creativitat, idees i innovació

9

de juliol

Breu explicació de teoria i realització d’exercicis d’estímul de la mentalitat creativa.
Contingut: Idees, negocis i innovació - Fonts d’innovació - Tècniques de creativitat - Gestió de la innovació.

Sessió 6: El Pla Financer

10 de juliol

Objectius: Comprendre les fases d’elaboració i els elements claus de la seva posada en marxa.
Contingut: La construcció del calendari d’operacions - L’elaboració del pressupost - La recerca de finançament i fonts principals de finançament.

11 de juliol

Sessió 7: Taller Pràctic

Breu explicació dels processos administratius per constituir-se com a empresa o treballador autònom, i
pràctica relativa al pla d’Empresa.
Contingut: Processos administratius per començar una activitat econòmica – Aspectes fiscals i laborals - El
pla d’empresa.

Sessió 8: Màrqueting Personal

12 de juliol

Objectius: Desenvolupar una estratègia eficient de recerca de clients, des del punt de vista de la venda
personal.
Contingut: El pla estratègic personal - L’enfocament a client en la recerca de feina - El currículum enfocat al
màrqueting.
En totes les sessions la Metodologia que se seguirà serà d’una exposició teòrica i exemples pràctics

Ponents
Sessions emprenedoria i màrqueting personal
Sr. Francesc Rufas Gregori, Consultor en àrea estratègica i màrqueting, Professor dels Estudis d’Empresa
de la FUB, Professor d’Escoles de Negoci, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Sessió Creativitat, idees i innovació.
Sr. Marc Bernadich i Màrquez, Responsable del Programa FUB e+i, Llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses, Màster en Creació i Gestió d’Empeses.
Taller Pràctic
Sr. Jordi Rojas i Donada, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Màster en Creació i Gestió
d'Empreses, Gestor.
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