
07    Lideratge positiu per millorar els resultats 
12    Optimització de processos de producció
14    Estratègia competitiva en negocis petits
19    Planificació, gestió i governança de PIMES 
21    Com aconseguir clients amb la publicitat online: mitjans i mètodes efectius de promoció a baix cost
28    Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions d’Hisenda

Manlleu
Vic

Sta. Creu de Jutglar
Vic

Centelles
Roda de Ter

Febrer:
25    Les empreses del futur
Març: 
03    Email marketing 
10    Comercialització: la fixació del preu
17    El mètode eficaç: incrementa les teves vendes
31    Les cooperatives, un model de futur

     
Vic

Vic
Tona

Folgueroles
Vic

05 i 12    Com ser més competitiu en el teu sector 
10    Tendències de futur que no pots obviar 
17    Marketing estratègic per empreses 
19    10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica 
26    Xarxes socials i web 2.0 al món empresarial 
31    Elevator Pitch

Santa Eulàlia de Riuprimer
St. Hipòlit de Voltregà

Vic
Centelles

Sta. Creu de Jutglar
Torelló

02    Noves eines per promocionar el teu establiment: les xarxes socials i màrqueting experiencial 
09    Gestió d’equips: Dirigeix amb el cap i lidera amb el cor. Management persuasiu per a la gestió d’equips
16    Com determinar el cost horari 
23    Com implementar un programa de gestió de clients (CRM) i no morir en l’intent
30    Conèixer la teva empresa. Aspectes comptables i fiscals de la Pime

Tona
Vic

Manlleu
Vic

Torelló

07    Emprendre un negoci, tot el què has de conèixer i tenir en compte 
14    Com organitzar-se per ser més productiu

Torelló
Vic

19    Tècniques comercials pel petit comerç
22    Com fer l’estudi de mercat de la idea de negoci
30    Big data per a petites empreses

Sta. Creu de Jutglar
Manlleu

Vic

04 i 06    10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica
19    Com fomentar les habilitats per ser un bon comercial
20    La venda serveis 
27    Negocis en les xarxes socials

Les Masies de Voltregà
Manlleu
Taradell

Roda de Ter

03 i 09    Comunicació elegant i efectiva amb eines de PNL
08 i 10    Tècniques de màrqueting visual per al petit comerç 
17    Gestió econòmica-financera per a microempreses
22 i 24    Treballador autònom informa’t de totes les obligacions i drets que tens

Vic
St. Hipòlit de Voltregà

Manlleu
Centelles

Abril:

Maig:

Juny:

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

Organitza:

Amb el suport:

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

Formació orientada a emprenedors


