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FORMACIÓ EXTERNA 
 

CATÀLEG 



Com a complement a l’activitat d’assessoria a pimes, 
microempreses i autònoms, SECOTbcn disposa de 
xerrades: 

 

- Enfocades a les diverses àrees de l’empresa 

- Basades en l'experiència i vivències dels sèniors 

- Creades a demanda dels interessats 

- Adaptades a la formació no presencial  

 



EMPRENEDORIA 
 

• Com convertir la meva idea en una realitat 
 

• Els errors més freqüents de l’emprenedor 
 

• 8 + 2 passos per convertir la teva idea en empresa 
 
• Habilitats i qualitats per emprendre 



COMERCIAL · VENDES ·MÀRQUETING 

•  L' enganyosa temptació de competir només per preu 

 

•  Màrqueting en temps difícils 

 

• Iniciació al Màrqueting digital i Xarxes Socials 

 

• Com guanyar clients: captació i fidelització 



COMPTABILITAT: FINANCES I FINANÇAMENT 

 
• Fiscalitat per l’orientació d’emprenedors i pimes 

 
• Els meus preus de venda: Guanyo o perdo? 

 
• La banca no es tan inaccessible, puc negociar 

 
• Com gestionar la tresoreria del teu negoci 

 
• Portar bé els números es imprescindible per un 

negoci 



EMPRESA I MODA 

• Com fer negoci amb la moda 

 

•  Com vendre moda i disseny 

 

•  Moda Ecològica, Economia Circular 



GESTIÓ EMPRESARIAL 

• Com aplicar el mètode Canvas al meu projecte de negoci 
 

• Economia circular. Que és? 
 

• Si vols exportar, evita els errors! 
 

• Vull internacionalitzar la meva empresa. Com? 
 

• Deu claus per controlar el meu comerç 
 

• El que cal saber sobre assegurances 
 

• Economia Col·laborativa. Que és? 
 

• DAFO de l’emprenedor: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats 



GESTIÓ EMPRESARIAL 

• Elevator Pitch: com concretar el meu CV o negoci en 3 minuts 
 

• Estudi de Mercat i Anàlisis DAFO 
 

• Formes Jurídiques de l'empresa: Avantatges i Inconvenients 
 

• Que he de tenir en compte per exportar ? 
 

• La transformació digital  
 

• Comprar bé augmenta els guanys 
 

• Equips humans: motor clau de l'empresa 
 

• La gestió de processos interns: bàsica per l'empresa 



www.secotbcn.cat 

Contacta'ns a: 
secotbcn@cambrescat.org 


