
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (ON LINE) 
Fem  EMPRENEDORIA   

COM FER L’ESTUDI DE MERCAT DE LA 

TEVA IDEA DE NEGOCI 
 Proporcionar una metodologia que permeti recollir les dades per facilitar la 

presa de decisions  
 

 
Objectius  

 Proporcionar una metodologia que permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de 
decisions.  

 Explicar quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan disponibles i fer possible una 
anàlisi àgil, ràpida i molt útil  per tal de quantificar el mercat.  

 Definir els nostres clients i així poder prendre les mesures més adequades per a determinar la viabilitat 
de la idea de negoci. És el primer pas! 

 

Adreçat a 

 Persones emprenedores amb una idea de negoci. 

 Empreses del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització que 
comencin la seva activitat. 
 

Continguts 

 Introducció. 

 Qui son els meus clients? 
 Què vol dir viabilitat? Val la pena la meva idea de negoci. 

 Viabilitat legal, tècnica, econòmica, comercial, financera, social. 
 Què vol dir mida de mercat? Quina és la mida crítica del mercat. 

 Com la calculo? 

 Els 8 mètodes per a calcular la mida del mercat. 
 Les fonts d’informació- On trobo la informació que necessito. 

 Adreces útils d’Internet. 

 L’enquesta – exemples. 

 GOOGLE com a font d’informació. 
 Conclusions. 

 
 
 

 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Acció formativa impartida per 

Eulàlia Balañà, llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials i experta en creació i consolidació 

d’empreses. Més de 20 anys d’experiència docent. 

www.ebcce.com 

Calendari (nou) 

Dijous 28 de maig de 2020, de 10 a 14.30h  (4.5 hores). 
Les sessions es faran on line i en directe. 
 

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. 

 

 Cal fer inscripció prèvia a l’enllaç 
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_agora.jsp?idtramit=2510 

 
 Les persones inscrites rebran el dia abans per mail  l’enllaç a la plataforma ZOOM per poder 

participar en l’acció. 

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

impossibilitat de participar. 
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