FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019
Fem EMPRENEDORIA

La meva idea emprenedora és negoci?
 Avalua la teva idea amb el mètode CANVAS
Adreçat a


Persones emprenedores amb idea de negoci.

Objectius i Continguts
Sessió 1:
Objectius:
 Aprendre el mètode i veure casos reals, pràctics i pròxims.
 Adquirir una metodologia de pensament estratègic sobre el model de negoci, de manera senzilla,
ràpida i eficient.
 Visualitzar exemples reals on inspirar-se.
 Ampliar la xarxa personal de contactes amb els companys de curs.
 Presentar una nova eina d’anàlisi i diagnosi i per tal d’avaluar i convertit una bona idea en un bon
model de negoci.
Continguts:
 El Canvas, pas a pas. Comencem per la “part comercial” (visible):
*Els clients.
*La proposta de valor.
*Els canals de comunicació.
 La relació que vols establir amb els teus clients.
 Les fonts d’ingressos.
 Les aliances:
*Les activitats clau.
*Els actius clau.
*Les fots de despesa.
Sessió 2:
Objectius:
 Treballar individualment sobre el cas del negoci de cadascun dels/les participants.
 Fer el primer Canvas del negoci de cada participant, aplicant els coneixements adquirits a la primera
sessió.
 Posar en valor les propostes de negoci dels companys de curs.
Continguts:
 Els teus clients, segmentem i prioritzem.
 Elaborem una proposta de valor per a cada grup de client.
 Estratègies de distribució i comunicació.
 Fonts d’ingressos.
 Construcció del “back office”: activitats i recursos clau. Despeses.
 Aliances clau.

Expert
Ana Viñals Rioja de Siakara empresa dedicada a la formació i la consultoria que promou
l’emprenedoria a les persones i empreses. És llicenciada en veterinària i MBA per Esade i professora
associada al Departament d’economia i empresa de la UPF.
www.siakara.com

Calendari

Dates: 26 i 27 de febrer de 2019, de les 15.00h a les 19.00h (8 hores).
Centre Àgora, Pl. Àgora, 1 Polígon Domenys II 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 http://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio

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

