
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
Fem  CONSOLIDACIÓ   

Generar connexions professionals de gran 

impacte 
Adreçat a  

 Empreses, persones autònomes i professionals de qualsevol sector. 

 Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial 
 

Introducció 

Gran part dels problemes en el món de l’empresa tenen la seva arrel en una mala connexió i comunicació. 
L’excel·lència en el futur, es definirà per la qualitat de les interaccions humanes, fins i tot més que avui, ja que 
la tecnologia no marcarà la diferència. L’habilitat per tractar amb les altres persones serà clau.  
 
Sigues una persona única realitzant una bona connexió i una bona comunicació.  
Seducció i Emoció en estat pur! 
 

Continguts 

Sessió 1 

 Objectiu: 
Estudiar l’Observació de la Conducta per una connexió òptima. 

 Continguts: 
 Entrenament mental per comunicar bé. Intenció. 
 Cada relació és un partit que comença 0-0. 
 Caure bé en 60“ abans de col·locar el missatge. 
 La bona comunicació facial i corporal. 
 L’impacte de l’emoció i de la passió per ser rellevant. 
 Com provocar un “Estat Calent”. 
 Busquem un canvi emocional. 
 
 

Sessió 2 

 Objectiu: 
Saber quines accions haurem de realitzar i sobretot quines haurem d’evitar per una connexió òptima. 

 Continguts: 
 Els quatre estils de conducta més habituals i, com adaptar-se i comunicar de manera més eficient 

amb cadascun. 
 Influir directament en el benestar de l’altra persona. 
 Actituds que funcionen. 
 La creació de relacions extraordinàries i fresques. 

 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

Expert 

Xavier Borràs Llebaria d’Altavisibilitat. Assessor i formador. Especialista en creació de producte/marca i en 

l´atenció al client,  satisfacció i motivació dels equips.  Docent en Comunicació interna i màrqueting. 

 

Calendari 

Dates: 15 i 17 d’octubre de 2019,  de les 10.00h a les 14.00h (8hores). 
 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
Servei de Promoció Econòmica, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 

Inscripció gratuïta. Aquesta activitat formativa està 100% subvencionada. 

Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció.  
 

 Per fer la inscripció cal omplir i enviar el formulari de l’enllaç  FORMACIÓ 
 A través de la web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
 

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