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CONCURS CREAJOVE 2019 
CATEGORIA IDEA DE NEGOCI MÉS CREATIVA PRESENTADA PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA 

 

DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ  

 

 

1. Dades del Projecte___________________________________________________________________ 

Nom del Projecte: ______________________________________________________________________ 

        

Centre educatiu: ___________________________________   Curs:________________________ 

 

2. Dades de les persones participants en el projecte__________________________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès a ___ de _______ de ________ 

 
PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 

tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit 

que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 

conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu.  
Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus 

drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu convencional 

a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès 
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CATEGORIA IDEA DE NEGOCI MÉS CREATIVA PRESENTADA PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA 

 

Les qüestions que heu de respondre per presentar la vostra idea de negoci són les següents: 

 

1. QUÈ OFERIM? 

Explica la teva idea de negoci. Pots ajudar-te fent-te les següents preguntes: 

1. Quin és el servei o producte que ofereixes? Quines característiques té? 

2. Per a què serveix? Quines necessitats cobreix? 

3. Quina innovació i/o diferència presenta respecte a productes que ja hi ha al mercat?  

4. Per què creus que te’l compraran? 

 

2. QUI SERÀ EL MEU CLIENT? 

Explica a qui va dirigit el producte o servei contestant les preguntes següents: 

1. Qui és el nostre client/consumidor potencial 

2. Quines característiques té (edat, sexe, costums, ...)?  

 

3. COM DONARÉ A CONÈIXER EL MEU PRODUCTE O SERVEI?  

Indica quins canals de comunicació utilitzaràs i el missatge que vols fer arribar al públic objectiu. 

 

4. PER QUIN CANAL ARRIBARÀ EL MEU PRODUCTE O SERVEI AL CLIENT? 

Indica el canal de distribució del producte o servei. On es vendrà? 

 

5. PREU 

Explica a quin preu vendràs el teu producte o servei partint de les preguntes següents: 

1. Quant costa fabricar el producte o prestar el servei (cost unitari)? 

2. Quant et sembla que estarà disposat a pagar el client pel teu producte o servei? 

3. A quin preu (unitari) vendràs el teu producte o servei? Per què? 


