
09/04   Gestió del temps - Aconseguir més amb menys! 
14/04   Què més puc fer per a millorar el meu negoci?  Tècniques pràctiques
16/04   L'eficiència energètica a l'empresa com eina per l'estalvi econòmic 
20/04   Fiscalitat bàsica per autònoms
23/04   Taller pel canvi de mentalitat: Eficiència de Flux vs Productivitat
30/04   Internet com a canal estratègic de vendes i comunicació

Torelló
St. Hipòlit de Voltregà

Manlleu
Sta. Creu de Jutglar

Vic
Centelles

07/05   Guanya competitivitat treballant en clau de model de negoci 
14/05   Millora la teva capacitat de gestió per ser més eficaç 
19/05   Finançament alternatiu 
21/05   Formació en model Canvas 
25/05   Comunicació Online eficaç
28/05   10 formes d'augmentar el benefici 

Vic
Tona

Vic
Manlleu

Sta. Creu de Jutglar
Centelles

04/06   Marqueting de guerrilla 
11/06   Millora del rendiment i l'organització per empresaris o càrrecs directius
15/06   Com captar els primers clients 
18/06   La gestió de l’equip humà de l’organització a partir de les competències

Torelló
Seva

Sta. Creu de Jutglar
Vic

02/07   Visió per generar el canvi en empreses 
09/07   Com dissenyar un pla de màrqueting digital
16/07   Taller de panells Kanban: La revolució en la gestió de projectes

Els Hostalets de Balenyà
Vic
Vic

10/09   Eines digitals per millorar la relació amb els clients
17/09   Com posar el preu als meus productes o serveis
24/09   Innovació a l’empresa, per on comencem 
29/09   Comunicació i màrqueting per al comerç de proximitat 

Vic
Manlleu

Torelló
Les Masies de Voltregà

01/10   Deixant emprenta: Construir una marca personal + comunicar eficaçment - Sessió 1
08/10   Deixant emprenta: Construir una marca personal + comunicar eficaçment - Sessió 2
15/10   Com captar els primers clients 
22/10   Metodologies per vendre i millorar els nostres establiments i comerços
29/10   Eliminació d'estructures digitals per millora de l'empresa

Centelles
Centelles
Manlleu

Roda de Ter
Sta. Creu de Jutglar

03-05-10/11  L’art de fer un aparador. On hi ha comerç hi ha vida
05/11   Neuromarquèting 
12/11   Construint equip
19/11   ABC pel control econòmic i financer de la petita i mitjana empresa
26/11   Gestió de la informació al núvol 

St. Hipòlit de Voltregà
Vic

Folgueroles
Cons.de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Vic

Organitza:

04/03   L'Obrador  
05/03   La reforma fiscal 2015: Com afecta a autònoms i al petit empresariat?   
12/03   E-commerce: com vendre a internet
19/03   Xarxes socials i Web 2.0 en el món empresarial  
26/03   ABC pel control econòmic i financer de la petita i mitjana empresa 

Vic
Roda de Ter

Vic
Taradell
Manlleu

Amb el suport:


