L’AVENTURA EMPRESARIAL

Tallers de formació en emprenedoria basats en casos pràctics.

L’AVENTURA EMPRESARIAL
Tallers de formació en emprenedoria basats en casos pràctics.

Una iniciativa innovadora de VAE valorada amb les màximes qualificacions
per part dels col·lectius als que s’ha impartit.
L’experiència demostra que molts dels programes d’emprenedoria o autoocupació existents actualment pateixen d’una excessiva teoria i una escassa aplicació pràctica.
Aquesta situació ha portat a VAE a crear i desenvolupar un conjunt de tallers de formació en emprenedoria, basats exclusivament en la discussió en grup de casos pràctics.
A partir, doncs, d’una sèrie de “casos” creats per VAE –aparentment senzills en el seu plantejament– es genera discussió i aportacions que, sota la direcció del
professor/coordinador, permeten formular preguntes dirigides a una major interiorització i comprensió dels problemes empresarials.
Són tallers que s’emmarquen dins les tècniques d’aprenentatge per competències, en comptes de per coneixements temàtics.
Aquesta fórmula formativa, pròpia de VAE, ha merescut i està mereixent una entusiasta acceptació per part dels molt nombrosos col·lectius en els quals s’ha impartit.
Tots els Tallers de VAE poden fer-se en català o en castellà, i amb un mínim de 10 assistents i un màxim de 30.
Tots els casos per discussió han estat ideats per VAE i no es permet la seva reproducció, total o parcial, sense autorització.
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El nostre millor valor,

l’experiència

Taller d’Iniciació a

l’emprenedoria
PROGRAMA VAE / 01

COL·LECTIUS ALS QUE VA DIRIGIT:
Tot tipus d’alumnes, a partir de 16 anys.
Tot tipus de persones que es plantegin o puguin plantejar-se
iniciar un negoci propi.
OBJECTIUS:
Aclarir quines oportunitats i riscos comporta emprendre un projecte empresarial.
I quines aptituds són necessàries.

DURADA: Una sessió, d’una hora a una hora i mitja.

EDUARD PALOMARES

Titular Mercantil (Universitat de Barcelona). Màsters en Marketing i Direcció de vendes. (ESADE). 31 anys
d’experiència com a alt directiu. Expert en tot tipus de distribució: Multimarca, franquícies, grans clients, així
com en lideratge i motivació dels equips de vendes.
Estudiós de tendències i innovació en moda i comercialització.

ESTANISLAU SUNYER

Enginyer Industrial per la Universitat de Barcelona. 30 anys d’experiència directiva en empresa industrial
multinacional. Expert en planificació i control de la producció: des del llançament de nous productes, fins la
gestió de xarxes complexes de proveïdors i logístiques. Bon coneixedor de l’àrea de RH.

DOMINGO VILA

CARLES GUILLEM

Enginyer Químic, per l’Institut Químic de Sarrià. PDG en el IESE. 18 anys d’experiència com a empresari.
35 anys d’experiència com a alt directiu. Ha estat professor ajudant a l’Institut Químic de Sarrià i President
de l’Associació de Químics del IQS.

MANEL SARASA

SESSIÓ 1

Doctor en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudis empresarials a l’IESE. 5
anys d’experiència com a empresari i 30 anys d’experiència com a alt directiu d’empreses multinacionals. Durant
15 anys, professor titular a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La gran decisió
Una empresa pròpia o un treball a sou?
Avantatges i desavantatges.
Què pot ser millor per a cadascú?

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Estudis addicionals sobre lideratge i gestió
d’equips. 25 anys d’experiència directiva en el món de la banca.
Ha sigut director d’oficines bancàries molt importants. És autor de manuals de confirming, factoring i leasing.

QUI SOM I QUÈ OFERIM

1

INICIACIÓ A L’EMPRENEDORIA

75’

2

SESSIÓ 1

Emprenedoria
Coses que passen

Emprenedoria

15’

La Gran Decisió
Creació d’una empresa pròpia. Riscos i possibilitats. Aptituds necessàries.

70’

Coses que passen

Descans

20’

Anem a pescar, però a on...?
Importància de la ubicació. Selecció dels “targets” més adequats.

75’

COL·LECTIUS ALS QUE VA DIRIGIT:
Estudiants, molt particularment els dels últims cursos de Formació Professional.
Tot tipus de persones que, sense una clara formació empresarial, es plantegin crear la
seva pròpia empresa.

OBJECTIUS:
El programa pretén donar resposta a preguntes com ara: Treballo a sou o creo la
meva pròpia empresa? On? Sol o amb algú més? Com faig front a la competència?
Com puc millorar la meva idea de negoci? Com puc analitzar la viabilitat del meu
projecte?
DURADA: Tres sessions de tres hores cadascuna.

15’

SESSIÓ 2

PROGRAMA VAE / 03

Sol o ben acompanyat?
Conveniència o no de constituir l’empresa amb possibles socis.
Retribucions i participació a la societat.

60’

Sol o ben acompanyat? (2)
Possibles
problemes amb
els socis:
COL·LECTIUS
ALS
QUEcom
VA encarar-los.
DIRIGIT:

55’

Professors d’emprenedoria, particularment els dels últims graus de formació
20’
Descans
de tot tipus d’escoles.
Agentprofessional,
007
Utilitat de la investigació i necessitat d’usar-la amb caràcter previ. Fonts possibles.

45’

OBJECTIUS:

SESSIÓ 3

PROGRAMA VAE / 02

Introducció i metodologia

3

/ Formadors

Introducció i metodologia

2

50’
Una idea de bomber...?
Pretén
aportar
experiències
empresarials
i donar
algunes
La venda
on-line:
hem pensat
vendre per
internet? Què
es pot
vendre pautes
i què no.als professors
d’emprenedoria
queidesitgin
impartir als seus alumnes el Programa VAE / 02.
Com cal
fer-ho. Possibilitats
requeriments.

El contingut és gairebé el mateix que l’indicat en el programa mencionat abans.
40’

Sense idees no hi ha futur
Creativitat competitiva. Recerca d’avantatges diferencials. Posicionament propi.
Descans

20’

El darrer és el primer
Introducció a la formulació d’un Pla d’Empresa.

70’

DURADA: Tres sessions de quatre hores cadascuna.

COSES QUE PASSEN

Introducció i metodologia

15’

3

Emprenedoria

15’

Introducció i metodologia

15’

La Gran Decisió
Creació d’una empresa pròpia. Riscos i possibilitats. Aptituds necessàries.

70’

La gran decisió
Creació d’una empresa pròpia. Riscos i possibilitats. Aptituds necessàries.

70’

Agent 007
Utilitat de la investigació i necessitat d’usar-la amb caràcter previ.
Fonts possibles.

60’

Descans

20’

Anem a pescar, però a on...?
Importància de la ubicació. Selecció dels “targets” més adequats.

75’

Sol o ben acompanyat?
Conveniència o no de constituir l’empresa amb possibles socis.
Retribucions i participació a la societat.

50’

Sol o ben acompanyat? (2)
Possibles problemes amb els socis: com encarar-los.

40’

O caixa... o faixa!
Els preus i els descomptes. La negociació amb els clients.

55’

Descans

20’

Perquè estiguis ben maca!
Conveniència de tenir cura d’un bon control d’estocs.
Quan convé i quan no aprofitar les ofertes per volum.

75’

Una idea de bomber...?
La venta on-line: hem pensat vendre per internet? Què es pot vendre i què no.
Com cal fer-ho. Possibilitats i requeriments.

60’

Coses que passen

Descans

20’

Anem a pescar, però a on...?
Importància de la ubicació. Selecció dels “targets” més adequats.

75’

SESSIÓ 1

SESSIÓ 1

/ Formadors

Introducció i metodologia

Sol o ben acompanyat?
Conveniència o no de constituir l’empresa amb possibles socis.
Retribucions i participació a la societat.

60’

Sol o ben acompanyat? (2)
Possibles
problemes amb
els socis:
COL·LECTIUS
ALS
QUEcom
VA encarar-los.
DIRIGIT:

55’

Professors d’emprenedoria, particularment els dels últims graus de formació
20’
Descans
de tot tipus d’escoles.
Agentprofessional,
007
Utilitat de la investigació i necessitat d’usar-la amb caràcter previ. Fonts possibles.

45’

El contingut és gairebé el mateix que l’indicat en el programa mencionat abans.
40’

Sense idees no hi ha futur
Creativitat competitiva. Recerca d’avantatges diferencials. Posicionament propi.
Descans

20’

El darrer és el primer
Introducció a la formulació d’un Pla d’Empresa.

70’

DURADA: Tres sessions de quatre hores cadascuna.

SESSIÓ 3

SESSIÓ 3

OBJECTIUS:

50’
Una idea de bomber...?
Pretén
aportar
experiències
empresarials
i donar
algunes
La venda
on-line:
hem pensat
vendre per
internet? Què
es pot
vendre pautes
i què no.als professors
d’emprenedoria
queidesitgin
impartir als seus alumnes el Programa VAE / 02.
Com cal
fer-ho. Possibilitats
requeriments.

SESSIÓ 2

SESSIÓ 2

PROGRAMA VAE / 03

2

COSES QUE PASSEN

Introducció i metodologia

15’

3

Sense idees no hi ha futur
Recerca d’avantatges diferencials. Posicionament propi. Creativitat competitiva.

70’

Descans

20’

El darrer és el primer
Introducció a la formulació pràctica d’un pla d’empresa.

70’

Cloenda

20’

COSES QUE PASSEN /FORMADORS

4

Experiències

5

Volem fer

SESSIÓ 1

empresarials
PROGRAMA VAE / 04

Introducció i metodologia

15’

La Gran Decisió
Creació d’una empresa pròpia. Riscos i possibilitats. Aptituds necessàries.

75’

Sol o ben acompanyat...?
Conveniència o no de constituir l’empresa amb possibles socis.
Retribucions i participació a la societat.

60’

Descans

30’

més caixa

PROGRAMA VAE / 05
Sol o ben acompanyat...? (2)

Possibles problemes amb els socis: com encarar-los.
Sa majestat el comercial
La contractació del personal de confiança. Com afrontar possibles problemes.

OBJECTIUS:
És un programa dedicat a discutir experiències empresarials, les mateixes o molt
semblants a les que es produeixen en el dia a dia de qualsevol empresa.
Comprèn des dels començaments de l’empresa fins al seu desenvolupament i arriba
fins i tot a la possible revitalització o cancel·lació del negoci.
Es discuteixen una dotzena de “casos”, tan reals com la vida mateixa.

Estimats edificis
La comunicació. Què convé comunicar i a qui. Importància d’una correcta segmentació.

OBJECTIUS:

30’
Descans
Què podem fer per millorar el nostre establiment? Com fer front a la competència?

als bancs?
70’
HotelsI Costa
BravaCom
(1) millorar els resultats? Ens cal renovar? O ampliar? Com fer-ho?
El posicionament
i la creativitat
com a factors
de reconegut
valor competitiu
Amb aquestes
i altres preguntes
es pretén
ajudar, contestant-les
en aquest programa

SESSIÓ 4

SESSIÓ 3

DURADA: Quatre sessions de dues hores i mitja cadascuna.

Hotels Costa Brava (3)
Un cop més, importància de la creativitat. Plantejament d’un pla B.

75’

Una fallada elèctrica
La subcontractació, una decisió cada dia més necessària. Com fer-ho amb garanties.

60’

Descans

30’

“Apretando que es gerundio”
La competència. El preu com a factor competitiu.

60’

Neteja Apetitosa, S.L.?
Estructura empresarial. Oportunitats i problemes en el cas d’ajuntar dues empreses.

75’

Gerent nerviós
Finances i rendibilitat. Anàlisis de la viabilitat de les diferents àrees d’una empresa.
Descans
Cara i creu d’un cas clínic
Els concursos per la captació de clients. Visió des del punt de vista del client i del proveïdor.
Cloenda

15’

75’

mitjançant
la discussió de casos inspirats en els problemes reals dels nostres
65’
Hotelspràctic
Costa Brava
(2)
Continuació
del tema
anterior.
botiguers,
o sigui,
de totes aquelles persones que tenen un establiment obert al públic.

DURADA: Quatre sessions de cinc hores cadascuna.

Introducció i metodologia

75’

COL·LECTIUS ALS QUE VA DIRIGIT:
Propietaris
d’establiments comercials oberts al públic (alimentació, moda, bars,
60’
Ara, una
de detectius
La investigació,
què cal
investigaretc.).
i com fer-ho amb pocs recursos.
perruqueries,
gimnasos,

SESSIÓ 2

COL·LECTIUS ALS QUE VA DIRIGIT:
Participants en màsters universitaris, que poden orientar-se o incloure possibles
iniciatives empresarials. Membres de col·legis professionals. Pimes.
Gremis professionals.

45’

4

EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS

Sense idees no hi ha futur

135’
30’
120’
15’

75’

75’

Sol o ben acompanyat...?
Conveniència o no de constituir l’empresa amb possibles socis.
Retribucions i participació a la societat.

60’

Descans

30’

més caixa

PROGRAMA VAE / 05
Sol o ben acompanyat...? (2)

Possibles problemes amb els socis: com encarar-los.
Sa majestat el comercial
La contractació del personal de confiança. Com afrontar possibles problemes.

45’
75’

SESSIÓ 2

COL·LECTIUS ALS QUE VA DIRIGIT:
Propietaris
d’establiments comercials oberts al públic (alimentació, moda, bars,
60’
Ara, una
de detectius
La investigació,
què cal
investigaretc.).
i com fer-ho amb pocs recursos.
perruqueries,
gimnasos,
Estimats edificis
La comunicació. Què convé comunicar i a qui. Importància d’una correcta segmentació.

SESSIÓ 1

La Gran Decisió
Creació d’una empresa pròpia. Riscos i possibilitats. Aptituds necessàries.

75’

OBJECTIUS:

30’
Descans
Què podem fer per millorar el nostre establiment? Com fer front a la competència?

als bancs?
70’
HotelsI Costa
BravaCom
(1) millorar els resultats? Ens cal renovar? O ampliar? Com fer-ho?
El posicionament
i la creativitat
com a factors
de reconegut
valor competitiu
Amb aquestes
i altres preguntes
es pretén
ajudar, contestant-les
en aquest programa

SESSIÓ 2

SESSIÓ 1

15’

SESSIÓ 3

5

Volem fer

Introducció i metodologia

SESSIÓ 4

SESSIÓ 3

DURADA: Quatre sessions de dues hores i mitja cadascuna.

Hotels Costa Brava (3)
Un cop més, importància de la creativitat. Plantejament d’un pla B.

75’

Una fallada elèctrica
La subcontractació, una decisió cada dia més necessària. Com fer-ho amb garanties.

60’

Descans

30’

“Apretando que es gerundio”
La competència. El preu com a factor competitiu.

60’

Neteja Apetitosa, S.L.?
Estructura empresarial. Oportunitats i problemes en el cas d’ajuntar dues empreses.

75’

Gerent nerviós
Finances i rendibilitat. Anàlisis de la viabilitat de les diferents àrees d’una empresa.
Descans
Cara i creu d’un cas clínic
Els concursos per la captació de clients. Visió des del punt de vista del client i del proveïdor.
Cloenda

4

EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS

Sense idees no hi ha futur

SESSIÓ 4

mitjançant
la discussió de casos inspirats en els problemes reals dels nostres
65’
Hotelspràctic
Costa Brava
(2)
Continuació
del tema
anterior.
botiguers,
o sigui,
de totes aquelles persones que tenen un establiment obert al públic.

Sense idees no hi ha futur
La competència. El preu com a factor competitiu.
La creativitat com a arma de defensa.
Passin, senyors, passin...
La comunicació: Què hem de comunicar perquè interessi? A qui?
Com hem de fer-ho?

75’

75’

La mar de guapa
Els estocs. Conveniència de tenir cura d’un bon control dels estocs.
Quan convé i quan no aprofitar les ofertes per volum.

75’

Embolics de família
El personal. Un tema força delicat: la contractació de persones, particularment
en el cas de familiars o amics. Possibles problemes.

75’

Ens casem... o no?
Els proveïdors. Com negociar millor. Què és més convenient: Molts proveïdors o pocs?

75’

Estimat senyor Banquer...
Els bancs. Necessitem un crèdit? Com plantejar-ho? Com s’ho mira el banc?
El podrem tornar?

75’

Renovar-se o...
Cal renovar? Pot ser que al nostre establiment li calgui una bona posada al dia?
Què cal renovar i què cal mantenir? Com fer-ho?

75’

Volem ser més grans!
Cal ampliar? Pensem créixer amb un nou establiment? És una bona decisió?
Què ens cal tenir en compte?

75’

IMPORTANT!: Tots els propietaris d’establiments que hagin seguit el programa “VOLEM FER MÉS
CAIXA...!” podran disposar, a més a més, per al seu negoci, de l’assessoria personalitzada que s’indica
a continuació:
1. Avaluació de l’establiment propi.
Un equip d’experts comercials de VAE farà una visita d’avaluació a l’establiment propi, a fi de
valorar i proposar possibles suggeriments de millora.

135’

2. Assessoria personalitzada.
Durant sis mesos els propietaris dels establiments que hagin participat en el programa “VOLEM
FER MÉS CAIXA!” podran disposar d’una assessoria personalitzada que es concretarà en un
màxim d’una consulta cada quinze dies.

30’
120’
15’

75’

5

VOLEM FER MÉS CAIXA

6

7

Volver

Avancem-nos als

SESiÓN 1

y ganar

PROGRAMA VAE / 06

COLECTIVOS A LOS QUE VA DIRIGIDO:
Emigrantes que desean volver a su país, con la intención de comenzar allá
un posible negocio y una nueva vida.

50’

Vamos a pescar, ¿pero dónde?
La ubicación del proyecto. Criterios a tener en cuenta para su selección.
Los diferentes “targets” de clientes.

50’

problemes

Descanso

PROGRAMA VAE / 07

15’

¿Solo o bien acompañado?
Conveniencia o no de constituir la empresa con posibles socios. Ventajas y posibles
problemas.

50’

La mar de guapa
Determinación de la gama de productos o servicios. Cálculo de márgenes.
Formulación
del pedido.ALS QUE VA DIRIGIT:
COL·LECTIUS

75’

Vivers d’empreses. Pimes. Estudiants avançats, particularment de formació
professional. Persones interessades en temes d’emprenedoria. Professors
Jardineros
y detectives
55’
d’emprenedoria.
Análisis del mercado. Datos fundamentales. Cómo obtenerlos en un entorno de
recursos muy limitados.

OBJECTIUS:

SESIÓN 2

OBJETIVOS:
El programa aborda la problemática que supone volver al propio país y poner en
marcha allí un negocio propio. Se trata de discutir y aportar conceptos y valores que
abarcan desde el correcto planteamiento y ubicación del negocio, hasta su desarrollo
y rentabilidad, sin olvidar los posibles problemas relacionados con socios y familia.

SESIÓN 3

DURACIÓN: Tres sesiones de cuatro horas cada una.

La Gran Decisión

La Gran Decisión
La decisión de emprender un proyecto empresarial. Oportunidades y riesgos.
Aptitudes necesarias.

50’

6

¡Sin ideas
no hay
futuro...!
55’
A partir
d’una
empresa i d’una situació concreta es planteja un seguit de problemes
La competencia. Posibles estrategias ante la agresividad competitiva. La creatividad
–inspirats en casos reals–, que impliquen reflexió, discussió i presa de decisions. Des
como factor de competencia.

d’un problema greu amb un client, fins a possibles deslleialtats d’un col·laborador; des

Descanso
15’el
de la negativa d’un banc a donar-nos finançament, fins a la necessitat de renovar
Fidel nos
es infiel
negoci.
Política de precios. El precio como elemento promocional. Riesgos y oportunidades.

55’

Quatre sessions de quatre hores cadascuna.
Pasen,DURADA:
señores, pasen...
La comunicación. Qué conviene comunicar. Concreción de la oferta en función del
“target”.

60’

Queridísima familia
Los recursos humanos. Funciones y responsabilidades de cada uno.
Posibles problemáticas. Recomendaciones y actitudes.

45’

¿Feliz Navidad?
Los servicios externos. La contratación de proveedores. Oportunidades e
inconvenientes.

45’

Descanso
¿Salen los números...?
Determinación de la previsión de ventas y de ingresos. Cálculo de márgenes y precios
de venta. Determinación de los costes. Viabilidad financiera de la nueva empresa, en
función de los ingresos y gastos previstos.

15’
135’

VOLVER Y... ¡GANAR!
Introducció i metodologia

15’

Vamos a pescar, ¿pero dónde?
La ubicación del proyecto. Criterios a tener en cuenta para su selección.
Los diferentes “targets” de clientes.

50’

problemes

Descanso

PROGRAMA VAE / 07

Introducció i metodologia

SESSIÓ 1

SESiÓN 1

50’

15’

¿Solo o bien acompañado?
Conveniencia o no de constituir la empresa con posibles socios. Ventajas y posibles
problemas.

50’

La mar de guapa
Determinación de la gama de productos o servicios. Cálculo de márgenes.
Formulación
del pedido.ALS QUE VA DIRIGIT:
COL·LECTIUS

75’

Vivers d’empreses. Pimes. Estudiants avançats, particularment de formació
professional. Persones interessades en temes d’emprenedoria. Professors
Jardineros
y detectives
55’
d’emprenedoria.

SESSIÓ 2

7

Avancem-nos als

La Gran Decisión
La decisión de emprender un proyecto empresarial. Oportunidades y riesgos.
Aptitudes necesarias.

Política de precios. El precio como elemento promocional. Riesgos y oportunidades.

SESIÓN 3

Quatre sessions de quatre hores cadascuna.
Pasen,DURADA:
señores, pasen...
La comunicación. Qué conviene comunicar. Concreción de la oferta en función del
“target”.

60’

Queridísima familia
Los recursos humanos. Funciones y responsabilidades de cada uno.
Posibles problemáticas. Recomendaciones y actitudes.

45’

¿Feliz Navidad?
Los servicios externos. La contratación de proveedores. Oportunidades e
inconvenientes.

45’

Descanso
¿Salen los números...?
Determinación de la previsión de ventas y de ingresos. Cálculo de márgenes y precios
de venta. Determinación de los costes. Viabilidad financiera de la nueva empresa, en
función de los ingresos y gastos previstos.

15’
135’

SESSIÓ 3

OBJECTIUS:
¡Sin ideas
no hay
futuro...!
55’
A partir
d’una
empresa i d’una situació concreta es planteja un seguit de problemes
La competencia. Posibles estrategias ante la agresividad competitiva. La creatividad
–inspirats en casos reals–, que impliquen reflexió, discussió i presa de decisions. Des
como factor de competencia.
d’un problema greu amb un client, fins a possibles deslleialtats d’un col·laborador; des
Descanso
15’el
de la negativa d’un banc a donar-nos finançament, fins a la necessitat de renovar
Fidel nos
es infiel
55’
negoci.

15’

Les primeres decisions
Criteris a tenir en compte a l’hora de distribuir responsabilitats. Valoració del factor humà.

75’

I ara, què fem?
La pressió del client. La possible erosió dels marges. Importància de la negociació.

60’

L’encaixada de mans
Saber motivar als professionals claus. Actitud davant dels problemes “personals”.

60’

Descans

60’

Benvingut, Mister President...!
Oportunitats i problemàtica de la subcontractació. Criteris per la selecció de proveïdors.

45’

Quines ganes de discutir...!
Aclarir què suposa tenir uns determinats percentatges d’accions. Diferències entre l’interès
de l’empresa i el dels socis. Conscienciar als accionistes de les seves responsabilitats.

60’

Per què han de pagar més?
Valorar la diferenciació com a arma competitiva. Ressaltar la importància de la creativitat
i de les idees en el món dels negocis.

60’

Descans

Introducció i metodologia

15’
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15’
105’

El crèdit
Aportar criteris a l’hora de demanar un crèdit. Conscienciar que cal poder-lo tornar.

55’

Una flor pot fer estiu...!
Valorar correctament les relacions amb els proveïdors. Quan pot ser interessant
treballar amb un únic proveïdor. Suggeriments en les negociacions amb els proveïdors.

45’

Descans

15’

60’
Un dia de dol
Criteris per fer front a situacions de crisis. Què cal fer. Aclarir què s’hauria d’haver fet abans.

Cloenda

VOLVER Y... ¡GANAR!

15’

L’hora dels adéus...?
Importància de la vinculació en el cas de les persones decisives. Definir límits entre
desitjos personals i necessitats de l’empresa.

El Renaixement
En el món de l’empresa, un fracàs pot ser també una oportunitat d’èxit. Valoració d’ un
pla B. Davant d’un problema greu, cal tenir una idea potent que li planti cara.
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15’
135’

Descans

Lluitar... per guanyar!
Aportar reflexió sobre els diferents interessos que incideixen en un concurs competitiu.
Donar importància als elements diferencials i creatius. Valorar la pròpia presentació.

SESSIÓ 4

SESIÓN 2

Análisis del mercado. Datos fundamentales. Cómo obtenerlos en un entorno de
recursos muy limitados.

Ja som empresa!
Comprensió i valoració de la informació econòmica de l’empresa.

AVANCEM-NOS ALS PROBLEMES

50’

15’

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.
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