CATÀLEG D’ACTIVITATS
QUÈ ÉS
Un compendi de les Activitats més habituals que ofereix Secotbcn
OBJECTIUS
Facilitar una visió de l’abast d’aquestes activitats de Secotbcn
A QUI VA DIRIGIT
A qualsevol Emprenedor /a o Pimes que requereixin serveis
puntuals, i a Entitats interessades en programes d’actuació
integrals susceptibles de contemplar-los en el marc d’un Acord.
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Índex del catàleg:
Orientació a l'auto ocupació
Assessories i Tutories per a Emprenedors, Autònoms i Pimes
L’Empresa Familiar
Entitats del Tercer Sector (Entitats No Lucratives)
Jornades de Reflexió Empresarial
Emprenedoria a l’escola: Primària, ESO, Batxillerat, F.P. Escoles de
Negocis i Universitats.
Conferències monogràfiques sobre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emprenedoria
Empresa
Màrqueting
Comercial
Economia/Finances
Gestió
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Orientació per a l'auto ocupació
EL PROJECTE PROFESSIONAL
Col·laboració en l’estudi dels aspectes clau i determinació de
l’idea inicial, per tal que inclogui els requisits indispensables que
la facin viable.

CREACIÓ DE L’EMPRESA PRÒPIA
Elaboració detallada del pla d’empresa, determinant els recursos
necessaris per desenvolupar l’oportunitat de negoci.
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Mentoring i Tutories per a
Emprenedors, Autònoms i Pimes

Es tracta d’establir una col·laboració periòdica entre Assessor i
Assessorat per tal de planificar les etapes i funcions necessàries per a la
creació i/o continuïtat de l’empresa.
Implantació, seguiment i reavaluació del Pla d’empresa.
Concepció i avaluació de la idea empresarial situant-la en el seu
context, analitzant la seva viabilitat.
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L’Empresa Familiar

PARTICULARITATS D’AQUEST TIPUS DE NEGOCIS
Un diagnòstic i tractament eminentment pràctic de la
problemàtica específica, que incideix en aquestes empreses.
Anàlisi, valoració de la situació actual, identificar la cultura,
el know how.
Potenciar l’evolució del Directiu Familiar cap al Directiu
Professional.
Revisant estructura, mentalitat i cultura.
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Tercer Sector Social
A.S.E.T.S. (Anàlisi de Situació per a Entitats del Tercer Sector )
Metodologia analítica específicament desenvolupada per Secotbcn.
Principals objectius:
Ajudar les Entitats a reflexionar, analitzar i obtenir un diagnòstic sobre el
seu entorn, la seva organització i gestió, i el grau d’assoliment d’objectius.
Dissenyar estratègies, accions operatives i administratives.
Dur a terme un pla per implementar-les.
Guanyar en transparència sobre les bones pràctiques per augmentar la
confiança dels Benefactors i de la societat en general.
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Jornades de Reflexió Empresarial

L’objectiu d’aquestes Jornades de Reflexió és ajudar l’empresari a reflexionar,
abordant qüestions rellevants per a la seva empresa que poden afectar la
supervivència de l’empresa.
Diagnòstic, oportunitats de millora i posada en pràctica.
Van dirigides a petites i mitjanes empreses i es fan a la seu empresarial
Es composen de tres sessions + tutoria individualitzada:
Estratègia Empresarial
Administrar l’empresa
Comercialització
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Emprenedoria a l’escola per a alumnes d’Educació
Primària, ESO, Batxillerat, F.P. i Escoles de Negocis
Un repte educatiu que té per objectiu potenciar el talent emprenedor i promoure
els valors de la cultura emprenedora a l’escola, estimulant la creativitat dels
alumnes de forma atractiva i engrescadora.
Com ho fem a Secotbcn:
Com a tutors dels “plans d’empresa” dels alumnes. Taller extraescolar.
En base a unes presentacions pròpies que es poden impartir a l’aula de
manera participativa.
Compartint amb el professor les sessions didàctiques de la matèria.
Ajudant els professors a preparar materials per la classe.
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1. Conferències Monogràfiques sobre temes
empresarials

EMPRENEDORIA
Els errors més freqüents de l’emprenedor
L’emprenedor i el Medi Ambient
Les claus per convertir una idea en negoci
Sensibilització per a nou emprenedors
Començar a emprendre
Cultura cooperativa a l’Escola
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2. Conferències Monogràfiques sobre temes
empresarials

EMPRESA
La innovació en les petites empreses
Dubtes i solucions per al meu Pla d’Empresa
Tècniques per consolidar una empresa
L’elecció de la forma jurídica de l’empresa
Com crear una empresa
Jornada de Reflexió
Claus per internacionalitzar una petita empresa
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3. Conferències Monogràfiques sobre temes
empresarials
MÀRQUETING
Com fer un Pla de Màrqueting
Màrqueting amb pocs recursos
Tècniques d’investigació de mercats
Les Franquícies: avantatges i inconvenients
Màrqueting i les 4 P’s
Marketing, “mercadotècnia o mercadotenia”
L’evolució del Màrqueting
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4. Conferències Monogràfiques sobre temes
empresarials

COMERCIAL
La venda, un ànim personal
La fidelització dels clients. C.R.M.
Competir per preu. Una temptació perillosa
10 claus per controlar el meu comerç
La distribució i els fabricants. Una mútua dependència
profitosa
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5. Conferències Monogràfiques sobre temes
empresarials
ECONOMIA/FINANÇES
10 formes d’augmentar el benefici
L’ABC de l’anàlisi financer de la teva empresa
Valoració d’empreses
Novetats fiscals i IVA
T’ajudem a buscar finançament
Finançament alternatiu
El concurs de creditors
Comptabilitat de costos
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6. Conferències Monogràfiques sobre temes
empresarials

GESTIÓ GENERAL
Si vols exportar... Evita els errors!
Lideratge, secret d’eficàcia
Guanyar diners comprant
Es pot “negociar” amb la banca?
ISO 9001 per autònoms i pimes
Introducció a la problemàtica de riscos laborals
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