
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 
Fem  EMPRENEDORIA   

Innova en el model de negoci  
 Treballar amb tècniques de visual thinking, creatives i de col·laboració i les 

aplicarem al model de negoci    
 

Introducció  

 Un producte o servei no té un valor específic, sinó que el seu valor el determina el model de negoci.  

 A les empreses de nova creació i a les persones emprenedores els ajudarà a ajustar i millorar el model 
de negoci i encaminar bé l’empresa. A les pime i empreses amb recorregut, els ajudarà a aprofitar 
millor els recursos i capacitats de l’empresa, i guanyar en competitivitat.  

 Treballem amb l’eina Model de Negoci SCOPE www.ModelDeNegociScope.cat 
 

Objectius 

 Conèixer els fonaments de la innovació, les opcions i els beneficis i reptes que comporta. 

 Conèixer el concepte de model de negoci i les seves aplicacions. 

 Representar el model de negoci actual de cada projecte: el punt de partida. 

 Conèixer la metodologia per innovar en clau de model de negoci. 

 Treballar de manera  col·laborativa els models de negoci per identificat vies d’innovació, millora i altres 
potencials. 
 

Adreçat a 

 Persones emprenedores amb una idea de negoci. 

 Empreses del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització. 
 

Continguts 

Sessió 1: 
 

 Innovació: posant alguns punts sobre les “i s”. 
 El model de negoci: concepte, eina i aplicacions. 
 Disseny visual del model de negoci actual de cada empresa. 

 
Sessió 2: 
 

 Claus per innovar en qualsevol empresa i la metodologia d’innovació. 
 Immersió: exploració analítica i col·laborativa per millorar el model de negoci de la nostra empresa 

Pensament lateral: tècniques per potenciar la creativitat. 
 Patrons de models de negoci. 
 Ideació: exploració creativa i col·laborativa per millorar el model de negoci de la nostra empresa . 
 Conclusions individuals i col·lectives: línies de treball amb potencial per a cada empresa. 

 

http://www.modeldenegociscope.cat/


                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Acció formativa impartida per 

Jordi Puigdellívol, expert docent. Des de 2009, més de 160 tallers formatius i conferències: in company, 

departament de promoció econòmica, universitat, escoles de negoci i altres. 

www.SHERPA.cat 

 

Calendari 

Els dimarts 10 i 17 de març de 2020, de 9.30h a 13.30h  (8 hores). 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
 

Tel.   93 817 11 69          
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat 
 
Web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
     @promecovila 

 
A tenir en compte: 

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona. 

 Les places són limitades. Les persones inscrites rebran un mail amb la confirmació de la plaça 
com a màxim una setmana abans del començament de l’activitat formativa. 

 Les persones interessades que no puguin assistir hauran d’enviar un mail avisant de la 
impossibilitat de participar. 
 

Vols rebre informació via whatsapp ( 683 511 245 )de les activitats que realitza el Servei 

de promoció econòmica al llarg de l’any?  
 

SÍ         mòbil  

NO   
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