
Organitza:

Amb el suport:

Més informació i inscripcions a: www.creaccio.cat/formacio/inscripcions-formacio/
Formació orientada a empreses

Formació orientada a emprenedors

02 L’Obrador 2017
09 Normativa i responsabilitats de les pàgines web i les botigues online
16 Emprendre des de l’autoconeixement. El futur és aquí i ara
23 Màrqueting directe: promoció d’un negoci amb pocs recursos
30 Emprendre un negoci: tot el què has de saber

Març: 

04 Assessment Center: selecció en clau de competències
06 Com millorar la nostra competitivitat a través de la innovació. Innovació i creativitat per a la pime
12 Nous projectes empresarials al món rural
20 Emprenedoria social. Idees de negoci que aporten solucions a necessitats socials
27 Conèixer la teva empresa. Aspectes comptables i fiscals

Abril

04 Tècniques per a millorar la producció
09 i 11 Metodologies per vendre i millorar els nostres establiments i comerços (consta de 2 sessions)
18 Els 7 errors imperdonables de la productivitat
25 Com controlar els costos de la meva empresa?
29 Com fomentar les habilitats comercials

Maig

08 Co-crea amb el teu client i fidelitza’l
15 Aplica mètode a la teva acció comercial
20 i 22 Costos, marges, beneficis. No és el mateix facturar que guanyar diners (consta de 2 sessions)
29 Negocis locals: com atraure clients de proximitat per internet

Juny

06 i 13 La campanya digital de màrqueting de continguts (consta de 2 sessions)
Juliol

14 Com fer un exitós guió d’Elevator Pitch
19  Sistemes de retribució variable per empreses
21 Inicia’t a l’emprenedoria: aspectes claus a considerar
26 L’estratègia i desenvolupament de l’organització des del Coaching sistèmic
28 Comunicacions humanes en el treball 

Setembre

05 Kit bàsic de comuniació per donar a conèixer el teu negoci
17 Legislació laboral i ajuts
19 La venda emocional amb tècniques PNL
26 Obligacions fiscals per als professionals liberals i autònoms

Octubre

02 E-commerce. Requisits legals i fiscals
09 Sessió de networking: Optimitzar relacions per coperar i compartir recursos
14 i 16 Estratègies per captar nous clients des del petit comerç (consta de 2 sessions)
23 Certificat digital, signatura electrònica i facturació electrònica
30 Com captar els primers clients
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