
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benvolgut senyor, 

Benvolguda senyora, 

 

L’Eina Espai Empresarial inicia el cicle Fem Empresa al Vendrell 2017. En aquesta 

nova edició oferim un ampli ventall d’accions formatives que inclouen activitats en 

l’àmbit del màrqueting digital, xarxes socials, habilitats directives i gestió 

empresarial, entre d’altres. 

  

Aquestes accions formatives estan dirigides a persones emprenedores que volen 

engegar un nou negoci i a empresaris que ja tenen la seva empresa en 

funcionament i que volen posar en marxa processos de millora. Les activitats 

s’han programat atenent les necessitats i els interessos de l’empresariat 

local, i no tenen cap cost per als participants,  atès que estan cofinançades pel 

Fons Social Europeu i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya. 

  

La nostra entitat està convençuda que la formació és primordial per al col·lectiu 

empresarial de la comarca. La capacitació i el reciclatge d’emprenedors i empresaris 

és cabdal per al desenvolupament de processos de gestió més eficaços, i també per 

potenciar el desenvolupament d’habilitats empresarials que els situï millor a l’hora 

d’estar al capdavant i de dirigir una empresa. 

 

Per a més informació, podeu trucar al telèfon de L’EINA 900 33 88 

33 o bé enviar un correu electrònic a espaiempresarial@leina.org 

Full d'inscripció (clica i emplena) 

mailto:espaiempresarial@leina.org
https://docs.google.com/forms/d/1-HotTmwOSBwus9krwqJxKu9AacDYOZuwce2CUTkyV34/edit


 

CURSOS 

 

1 Habilitats directives per a la gestió de l’empresa: Direcció, 

negociació i comunicació 
Durada: 12h 

Dates: 17, 19 i 25 d’octubre de 2017 
Horari: de 16:00h a 20:00h 
 

2 Presentacions amb impacte.  
Durada: 4h 

Dates: 30 d’octubre de 2017 
Horari: de 16:00h a 20:00h 
 

3 Com construir indicadors clau per prendre bones decisions. 
Durada: 8h 

Dates: 6 i 13 de novembre de 2017 
Horari: de 16:00h a 20:00h 
 

4 Com gestionar la comptabilitat d’un petit negoci. 
Durada: 8h 

Dates: 7 i 9 de novembre de 2017 
Horari: de 9:30h a 13:30h 

 

5 Com parlar en públic. 
Durada: 4h 

Dates: 8 de novembre de 2017 
Horari: de 16:00h a 20:00h 

 

6 Milloreu la vostra gestió econòmica financera. 
Durada: 8h 

Dates: 14 i 15 de novembre de 2017 
Horari: de 16:00h a 20:00h 

 

7 L’estratègia del màrqueting digital i la transformació digital 
Durada: 28h 

Dates: 20, 21, 22, 23, 27, 28 i 29 de novembre de 2017 
Horari: de 16:00h a 20:00h 

 

8 Comunicació digital i xarxes socials. 
Durada: 30h 

Dates: 11, 12, 13, 14, 15 i 18 de desembre de 2017 
Horari: de 15:00h a 20:00h 
 

 

https://goo.gl/oGWyUw
https://goo.gl/oGWyUw
https://goo.gl/mqPKzx
https://goo.gl/yrUpRS
https://goo.gl/56sy5m
https://goo.gl/4wVuT4
https://goo.gl/CcT9GC
https://goo.gl/2rM8Z5
https://goo.gl/17tJXB

