
ASSESSORAMENT EMPRESARIAL

FASE 2. FORMACIÓ EN HABILITATS
PERSONALS (20h)

Programa per
impulsar la teva
idea de negoci.
100% SUBVENCIONAT

BUSINESS LAB
VILAFRANCA
BUSINESS LAB
VILAFRANCA

Participa en el Programa Business Lab
Vilafranca i rebràs formació, coaching i
assessorament empresarial individualitzat.
Adreçat a persones emprenedores que
vulguin impulsar una idea de negoci.

ORGANITZA

FASE 1. GENERACIÓ D'IDEES DE NEGOCI (30h)

PROGRAMAPROGRAMA

Sessió 1-2: Generació d'idees de negoci
Sessió 3-4-5: Model Canvas
Sessió 6: Identificació de necessitats
Sessió 7: Preparació Elevator pich
Sessió 8: Presentació Elevator pich

Sessió 1: Autolideratge-gestió d’equip-cooperació-innovació
(8 hores)
Sessió 2: Negociació i gestió de conflictes (8 hores)
Sessió 3: Comunicació (4 hores)
Sessions coaching grupal (8 hores)
Sessions coaching individual (10 hores per projecte)

Sessió 1: Comercial i vendes (4 hores)
Sessió 2: Màrqueting (8 hores)
Sessió 3: Finances (8 hores)

MÉS INFORMACIÓMÉS INFORMACIÓ
93 817 11 69

promocioeconomica@vilafranca.cat
https://promocioeconomica.vilafranca.cat

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

17 FEBRER - 12 MARÇ

16 MARÇ - 24 ABRIL

10 HORES PER PROJECTE

27 ABRIL - 3 JUNY

AMB EL SUPORT

FASE 3. FORMACIÓ EMPRESARIAL (20h)

COL·LABORA



GENERACIÓ D'IDEES
DE NEGOCI

GENERACIÓ D'IDEES
DE NEGOCI

Sessió 1-2 Presentació de tendències de mercat i benchmarking.
Conèixer diferents eines i estratègies per ajudar a generar idees 
per emprendre.
Dates: 17 i 20 de febrer de 10 a 14h
 
Sessió 3-4-5 Definir i crear el model de negoci.
Cada participant treballarà la idea de negoci per reflexionar  sobre
la seva viabilitat i la sostenibilitat a través de la metodologia 
Canvas.
Dates: 24 i 27 de febrer i 2 de març de 10 a 14h
 
Sessió 6 Amb la metodologia del Design Thinking es treballarà el 
coneixement dels clients potencials, detectant les necessitats i 
treballant la identificació de les demandes del client.
Dates: 5 de març de 10 a 14h
 
Sessió 7  T’ajudarem   a explicar la teva idea de negoci amb la
tècnica de l‘Elevator Pich.
Dates: 9 de març de 10 a 14h
 
Sessió 8  Exposarem les idees de negoci davant d’un jurat   que
seleccionarà un mínim de 6 projectes per a les següents fases.
Dates: 12 de març de 10 a 12h

Sessió 1 Autolideratge-gestió d’equip, cooperació-innovació. 
Desenvolupar el  lideratge, potenciant  rols flexibles i
habilitats en la conducció  de grups.
Dates: 16 i 23 de març de 10 a 14h
 
Sessió 2 Negociació i gestió de conflictes. Conèixer com es 
generen els conflictes i com es poden gestionar.
Dates: 30 de març i 2 d'abril de 10 a 14h
 
Sessió 3 Comunicació. Millorar les habilitats de comunicació 
verbal i no verbal, desenvolupar i l’autoconeixement i 
l’autocontrol com a capacitats clau per treballar amb confort.
Dates: 20 d'abril de 10 a 14h

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
EMPRESARIAL

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
EMPRESARIAL

FASE 1 (30 hores) FASE 2 (20 hores) FASE 3 (20 hores)

Sessió 1  Gestió comercial. Oferirem eines per
analitzar i alinear les   estratègies i objectius de
vendes. Descobrir nous  canals de comunicació.
Dates: 27 d'abril de 10 a 14h
 
Sessió 2  Pla de Màrqueting. Eina crucial per
entendre com s’oferirà al públic objectiu els
productes o serveis. Treballarem: producte, punt de
venda, preu i promoció del pla de màrqueting
digital.
Dates: 29 d'abril i 4 de maig de 10 a 14h
 
Sessió 3  Finances. Elaboració del pla econòmic i
financer.
Dates: 13 i 18 de maig de 10 a 14h

10 hores d'assessorament empresarial individualitzat 
per millorar les capacitats i  habilitats professionals
en gestió empresarial

Totes les activitats del PROGRAMA estaran dinamitzades per persones
especialitzades en la implementació d’estratègies empresarials i desenvolupament 
d’habilitats directives i personals.

FORMACIÓ EN HABILITATS
PERSONALS

FORMACIÓ EN HABILITATS
PERSONALS

Treballarem eines i estratègies per construir el   model de
negoci.

Treballarem competències emprenedores i habilitats 
personals.

Treballarem les competències en gestió empresarial.

SESSIONS DE COACHING EMPRESARIAL
 
Coaching grupal 8 hores de coaching grupal per treballar les
emocions i   incrementar el potencial de l’equip i aconseguir
millors  resultats.
Coaching individual  8 hores de coaching   individual amb
l'objectiu d'enfortir les habilitats personals.


