L’AVENTURA EMPRESARIAL
Assessoria especialitzada enfocada a resultats.

Un equip d’experts a la teva disposició. Desinteressadament.
Ara pots tenir a la teva disposició acreditats professionals, que han dirigit empreses importants o que han tingut èxit en crear i fer créixer
la seva pròpia companyia, per resoldre els dubtes que tinguis sobre com millorar la teva empresa, de forma desinteressada.
VAE té professionals experts en: logística, enginyeria, producció, màrqueting, vendes, recursos humans, comunicació, valoració d’empreses, fusions
i adquisicions, innovació, finances, compres, relacions humanes, exportació, promoció de botigues, fidelització de clients, etc. Són professionals que
poden assessorar amb coneixement i experiència a empreses i entitats de qualsevol sector: agroalimentari, industrial, serveis i també del tercer sector.

Digues quin és el teu problema i nosaltres
–ja sigui mitjançant una o diverses sessions d’assessoria o d’un acompanyament més prolongat–
farem tot el possible per ajudar-te a trobar una solució pràctica i profitosa.

Una manera diferent d’enfocar l’assessoria empresarial.
Cada any centenars de persones reben els consells dels professionals de VAE. Són persones amb actitud emprenedora que volen
tirar endavant el seu projecte empresarial i que ens agraeixen l’ajuda desinteressada que reben.

Milers de persones interessades en l’emprenedoria han passat ja per VAE.
Són milers d’emprenedors que ens han ensenyat el que creiem imprescindible perquè una assessoria sigui més eficaç i més pràctica:

CADA ASSESSORAT ÉS ATÈS PER
LA PERSONA IDÒNIA ESPECIALITZADA
EN EL SEU PROBLEMA.
El món de l’empresa és un món complex.
I és per això que no tothom pot orientar-te sobre tots els temes.

CADA ASSESSORIA ESTÀ
ORIENTADA A CONSEGUIR
RESULTATS PRÀCTICS.
Ens hem adonat que, en la majoria de casos, per aconseguir
resultats no valen els consells massa teòrics.

VAE té l’avantatge de poder comptar amb més de 60 socis experts
–la majoria titulats, llicenciats o doctors-, entre els quals pot seleccionar
en cada cas el més adient al problema de cada assessorat.

Cal tocar molt de peus a terra i entendre molt bé a l’assessorat
i les seves possibilitats. Només així es pot recomanar allò que
és factible i convenient.

Per fer-ho, cada persona que s’adreça a VAE és atesa per un expert que,
mitjançant un primer contacte, analitza i valora el seu cas, li recomana
el tipus d’assessoria més adient per a ell i decideix també quin
assessor o assessors l’atendran millor.

És per això que VAE ha dissenyat vuit plans o productes d’assessoria
diferents, cadascun d’ells especialitzat en una determinada
problemàtica empresarial. Això ens permet aprofundir molt més en
cada un dels casos i aportar solucions pràctiques i resultats reals.
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:

PROGRAMA VAE / 01

Totes aquelles persones –joves o no tan joves- que tenen
la il·lusió d’iniciar
PROGRAMA
VAE / 02
un projecte empresarial –o l’acaben d’iniciar- i en tenen dubtes.

Emprenedoria:
dubtes inicials.
OBJECTIUS:

Aportar reflexió i consells a partir d’un determinat projecte d’emprenedoria.
Quins són els punts forts del projecte i quines les seves debilitats?
Com es podrien obtenir millors resultats? Es compta amb les persones
i els equips que cal tenir per tirar endavant el projecte?
ASSESSORIA DIRIGIDA A:
Totes aquelles persones –joves o no tan joves- que tenen la il·lusió d’iniciar
un
empresarial
–o l’acaben d’iniciaren tenen
dubtes.la
En projecte
ser un programa
d’assessorament
que téimolt
en compte
importància dels primers passos d’una empresa, es pretén analitzar a

OBJECTIUS:

fons la competitivitat del projecte i aportar millores que incrementin la

Emprenedoria:
dubtes inicials.
ASSESSORIA DIRIGIDA A:
Totes aquelles persones –joves o no tan joves- que tenen la il·lusió d’iniciar
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Aportar
reflexió
i consells
a partir
d’un determinat projecte d’emprenedoria.
seva viabilitat
i també
la seva
rendibilitat.
Quins són els punts forts del projecte i quines les seves debilitats?
Com es podrien obtenir millors resultats? Es compta amb les persones
i els equips que cal tenir per tirar endavant el projecte?

INICIS

Una assessoria específica
per a botiguers.
En ser un programa d’assessorament que té molt en compte la

importància dels primers passos d’una empresa, es pretén analitzar a

3

fons la competitivitat del projecte i aportar millores que incrementin la
seva viabilitat i també la seva rendibilitat.
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:
INICIS

PROGRAMA VAE / 03

Exclusivament propietaris d’establiments comercials interessats a millorar
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:

ASSESSORIA DIRIGIDA A:

Totes aquelles persones –joves o no tan joves- que tenen
la il·lusió d’iniciar
PROGRAMA
VAE / 02
un projecte empresarial –o l’acaben d’iniciar- i en tenen dubtes.

Exclusivament propietaris d’establiments comercials interessats a millorar
l’èxit de la seva botiga. Apropiat per a tot tipus d’establiments: des de
sabateries a restaurants, de ferreteries a agències de viatges, de perruqueries
a tot tipus de franquícies obertes al públic.

Emprenedoria:
dubtes inicials.
OBJECTIUS:

Aportar reflexió i consells a partir d’un determinat projecte d’emprenedoria.
Quins són els punts forts del projecte i quines les seves debilitats?
Com es podrien obtenir millors resultats? Es compta amb les persones
i els equips que cal tenir per tirar endavant el projecte?
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

Una assessoria específica
per a botiguers.
OBJECTIUS:
Millorar la gestió i els resultats de l’establiment comercial.
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

Totes aquelles persones –joves o no tan joves- que tenen la il·lusió d’iniciar
un
empresarial
–o l’acaben d’iniciaren tenen
dubtes.la
En projecte
ser un programa
d’assessorament
que téimolt
en compte

Exclusivament propietaris d’establiments comercials interessats a millorar
l’èxit de la
seva botiga.
Apropiat
per a totdel
tipus
d’establiments:
de
Aquesta
assessoria
inclou
una avaluació
propi
establiment des
mitjançant
sabateries
a
restaurants,
de
ferreteries
a
agències
de
viatges,
de
perruqueries
una metodologia pròpia de VAE que analitza i valora més de 30 aspectes
a tot tipusde
delafranquícies
obertes
al públic.quins cal millorar i com fer-ho. És
diferents
botiga i permet
assenyalar

importància dels primers passos d’una empresa, es pretén analitzar a

OBJECTIUS:

fons la competitivitat del projecte i aportar millores que incrementin la
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Aportar
reflexió
i consells
a partir
d’un determinat projecte d’emprenedoria.
seva viabilitat
i també
la seva
rendibilitat.
Quins són els punts forts del projecte i quines les seves debilitats?
Com es podrien obtenir millors resultats? Es compta amb les persones
i els equips que cal tenir per tirar endavant el projecte?

INICIS

Una assessoria específica
per a botiguers.

pràctiques
i amb capacitat de fer funcionar millor la “caixa”.
OBJECTIUS:

2

Millorar la gestió i els resultats de l’establiment comercial.

BOTIGUERS

En ser un programa d’assessorament que té molt en compte la

Aquesta assessoria inclou una avaluació del propi establiment mitjançant

importància dels primers passos d’una empresa, es pretén analitzar a

una metodologia pròpia de VAE que analitza i valora més de 30 aspectes
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fons la competitivitat del projecte i aportar millores que incrementin la
seva viabilitat i també la seva rendibilitat.
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un programa d’assessoria especialitzada que aporta recomanacions molt

ASSESSORIA DIRIGIDA A:
INICIS

PROGRAMA VAE / 03

Exclusivament propietaris d’establiments comercials interessats a millorar
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diferents de la botiga i permet assenyalar quins cal millorar i com fer-ho. És
un programa d’assessoria especialitzada que aporta recomanacions
molt/ 04
PROGRAMA VAE
pràctiques i amb capacitat de fer funcionar millor la “caixa”.

2

BOTIGUERS
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PROGRAMA VAE / 03
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:

PROGRAMA VAE / 04

Empreses petites o mitjanes que tinguin ja una certa consolidació i
estiguin interessades a fer créixer els seus resultats. També és molt apropiat
per directius d’start-ups que considerin oportú reflexionar sobre
possibles noves volades de l’empresa.
OBJECTIUS:

Recomanar mesures que, a partir de la consolidació ja assolida per l’empresa,
aportin creixement i, molt particularment, una millora dels resultats a curt termini.

Fer reflexionar sobre preguntes com: estem fent tot el que cal per
incrementar les vendes? Són correctes els nivells de rendibilitat?
Controlem bé totes les despeses? Totes són necessàries?
Aprofitem l’e-commerce i les possibilitats del món digital?
L’assessoria fa un repàs complet a la situació assolida per l’empresa
i, mitjançant un equip de diferents experts –finances, màrqueting,
comunicació-, aporta les recomanacions necessàries per què l’empresa
pugui assolir més creixement i més beneficis.

El creixement i
la millora de resultats.
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

La innovació:
una necessitat clau.
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CREIXEMENT
ASSESSORIA DIRIGIDA A:
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:

ASSESSORIA DIRIGIDA A:

PROGRAMA VAE / 04

Empreses petites o mitjanes que tinguin ja una certa consolidació i
estiguin interessades a fer créixer els seus resultats. També és molt apropiat
per directius d’start-ups que considerin oportú reflexionar sobre
possibles noves volades de l’empresa.

Pràcticament a tot tipus d´empreses.
Avui, innovar no és pas una opció entre altres, sinó que és una necessitat
si volem que la nostra empresa tingui un bon futur al mercat.
OBJECTIUS:

OBJECTIUS:

Avaluar les necessitats i possibilitats d´innovació que té l´empresa.

Recomanar mesures que, a partir de la consolidació ja assolida per l’empresa,
aportin creixement i, molt particularment, una millora dels resultats a curt termini.

Fer reflexionar sobre preguntes com: estem fent tot el que cal per

Perquè innovar no vol dir només crear nous productes o serveis. La

incrementar les vendes? Són correctes els nivells de rendibilitat?

innovació pot venir avui per molts camins diferents: noves utilitats

Controlem bé totes les despeses? Totes són necessàries?

del producte, noves maneres de millorar el servei, noves solucions de

Aprofitem l’e-commerce i les possibilitats del món digital?

comercialització, noves maneres de comunicar i arribar als clients, etc.

L’assessoria fa un repàs complet a la situació assolida per l’empresa

Avui, innovar vol dir simplement descobrir i implementar nous

i, mitjançant un equip de diferents experts –finances, màrqueting,

avantatges competitius.

comunicació-, aporta les recomanacions necessàries per què l’empresa

Aquest és un programa dissenyat per VAE que parteix d’una anàlisi a

pugui assolir més creixement i més beneficis.

fons dels valors i activitats de l’empresa, de la seva situació actual i dels
seus objectius de futur.
És realitzat per un mínim de tres experts de VAE, escollits segons la
tipologia i necessitats de la companyia. És habitual que hi participin un
expert en innovació, un altre en màrqueting i un en comunicació. Altres
experts hi poden participar si es considera oportú.

La innovació:
una necessitat clau.
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CREIXEMENT
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

És una assessoria que aporta un conjunt de suggeriments pràctics
d’innovació, tots ells amb l’objectiu de millorar el valor i la competitivitat
de l’empresa de cara al seu pròxim futur.

4

INNOVACIÓ
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PROGRAMA VAE / 05
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:

PROGRAMA VAE / 06

Específicament immigrants que arriben o volen retornar al seu país d’origen,
amb la intenció de desenvolupar un possible negoci i una vida renovada.

OBJECTIUS:
Analitzar la viabilitat de la idea de negoci que es té, millorar les seves
possibilitats d’èxit i reforçar la confiança de l’emprenedor en el seu projecte.

Amb aquests objectius, els experts de VAE avaluen la idea de negoci,
estudien com preparar i millorar el pla d’empresa i suggereixen idees i
accions que aportin millores al projecte previst inicialment.
Es tracta de fer tot el que sigui possible per tal que els immigrants
que retornen al seu país, o els que es queden aquí, puguin fer-ho
profitosament.

Acollida i retorn
d’immigrants.
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

Quan el problema són
les persones.
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IMMIGRANTS
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

6

ASSESSORIA DIRIGIDA A:

ASSESSORIA DIRIGIDA A:

PROGRAMA VAE / 06

Tots els emprenedors que treballen amb persones. Als que tinguin o puguin
tenir problemes amb socis, directius o familiars que d’alguna manera
intervinguin a l’empresa.

Específicament immigrants que arriben o volen retornar al seu país d’origen,
amb la intenció de desenvolupar un possible negoci i una vida renovada.

OBJECTIUS:
OBJECTIUS:

Analitzar la viabilitat de la idea de negoci que es té, millorar les seves
possibilitats d’èxit i reforçar la confiança de l’emprenedor en el seu projecte.

Assessorar i ajudar a resoldre els problemes tan difícils i delicats de tractar
lligats a les persones.

Amb aquests objectius, els experts de VAE avaluen la idea de negoci,

VAE ha creat una assessoria especialitzada en qüestions “de persones” que,

estudien com preparar i millorar el pla d’empresa i suggereixen idees i

amb tota confidencialitat, valora a fons les característiques del problema i

accions que aportin millores al projecte previst inicialment.

pot aconsellar possibles vies de solució.

Es tracta de fer tot el que sigui possible per tal que els immigrants

Molt sovint, alguns dels mals de cap més importants d’un empresari no

que retornen al seu país, o els que es queden aquí, puguin fer-ho

són pas els ocasionats pel producte, el servei o els clients. Molt sovint, els

profitosament.

problemes més importants són a causa de les persones: un soci conflictiu,
un directiu que no acaba d’encaixar, un familiar amb el qual potser no
sintonitzem prou bé...
Aquest tipus de situacions gairebé sempre absorbeixen molta atenció
i molta preocupació i, per tant, influeixen força –i molt sovint no pas
positivament- en la bona marxa de l’empresa.
Tots els assessors de VAE que col·laboren en aquest programa d’assessoria

Quan el problema són
les persones.
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IMMIGRANTS
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

tenen experiència pràctica en la resolució de situacions empresarials
relacionades amb les persones.
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PERSONES
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PROGRAMA VAE / 07
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:

PROGRAMA VAE / 08

Qui vulgui vendre o traspassar la seva empresa, estigui interessat a participar com a
soci en una altra o hagi de negociar una venda, una compra o un traspàs.
OBJECTIUS:
Donar resposta a preguntes com: “quant val o pot valdre la meva empresa?”
“Puc millorar-ne el valor?” “Com?” “M’interessa vendre ara?” “M’interessa
comprar?” “És correcte el traspàs que em demanen?” “Com puc enfrontar-me
a un procés de negociació?”

Per poder orientar i donar respostes, els experts de VAE analitzen i avaluen
l’empresa, tant en la seva situació actual com en les seves perspectives de
futur; en valoren les persones, la seva trajectòria i possible permanència,
els comptes i l’evolució que han tingut, així com molts altres aspectes amb
capacitat d’influir en el valor real de l’empresa.
Si cal, també es faciliten orientacions de cara al possible procés de
negociació, ja sigui des de la posició del venedor, com de la del comprador.
Aquest assessorament s’imparteix per experts en fusions i adquisicions.

¿Vendre? ¿traspassar?
¿comprar?
ASSESSORIA DIRIGIDA A:

Gestió d’entitats
sense ànim de lucre.
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REEMPRESA
ASSESSORIA DIRIGIDA A:
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ASSESSORIA DIRIGIDA A:

ASSESSORIA DIRIGIDA A:

PROGRAMA VAE / 08

Qui vulgui vendre o traspassar la seva empresa, estigui interessat a participar com a
soci en una altra o hagi de negociar una venda, una compra o un traspàs.

Directius responsables de tot tipus d’organitzacions d’economia social i solidaria,
cooperatives, casals, tercer sector, etc.

OBJECTIUS:

OBJECTIUS:

Donar resposta a preguntes com: “quant val o pot valdre la meva empresa?”
“Puc millorar-ne el valor?” “Com?” “M’interessa vendre ara?” “M’interessa
comprar?” “És correcte el traspàs que em demanen?” “Com puc enfrontar-me
a un procés de negociació?”

Analitzar la realitat de l’entitat i aportar, com a resultat, recomanacions
pràctiques sobre com millorar la gestió i l’estratègia de futur.

Per poder orientar i donar respostes, els experts de VAE analitzen i avaluen

La nostra societat d’avui necessita tenir un conjunt d’organitzacions

l’empresa, tant en la seva situació actual com en les seves perspectives de

orientades a atendre problemàtiques molt diverses: des de l’esplai, fins a

futur; en valoren les persones, la seva trajectòria i possible permanència,

necessitats extremes del tercer sector.

els comptes i l’evolució que han tingut, així com molts altres aspectes amb

Aquest tipus d’organitzacions, ateses per un voluntariat extraordinàriament

capacitat d’influir en el valor real de l’empresa.

meritori, necessiten una gestió cada dia més eficient, perquè no tenir ànim

Si cal, també es faciliten orientacions de cara al possible procés de

de lucre, no vol pas dir no haver de gestionar molt bé les fonts d’ingressos

negociació, ja sigui des de la posició del venedor, com de la del comprador.

i valorar quina es l’eficiència de cadascuna de les despeses.

Aquest assessorament s’imparteix per experts en fusions i adquisicions.

No tenir ànim de lucre no vol dir tampoc que l’entitat no hagi de
preguntar-se cap a on li convé orientar-se de cara a un futur en el qual,
entre altres variables, l’autofinançament serà cada dia més necessari.
I perquè no tenir ànim de lucre no vol pas dir rebaixar –sinó tot el contrari–
el llistó de l’exigència i del compromís.

Gestió d’entitats
sense ànim de lucre.
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REEMPRESA
ASSESSORIA DIRIGIDA A:
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA

La nostra missió: transmetre l’experiència de gestió
empresarial dels nostres socis i col·laboradors.
VAE és una associació declarada d’utilitat pública (Certificació Generalitat de Catalunya de
28.5.2015), formada per empresaris i alts directius sèniors que dediquen, de forma altruista,
una part del seu temps a formació i assessorament en temes de autoocupació o emprenedoria.

Parc Tecnològic Barcelona Activa I Marie Curie, 8-14 (Nou Barris), 08042 Barcelona I Tel. 93 354 86 43 I info@vaecat.org I www.vaecat.org

