
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2021 
Fem  NETWORKING 

 
Vols detectar noves oportunitats 

de negoci? 
Fes Networking i Coopera de la ma de Mònica Mendoza 
 

 

Adreçat a 

 Empreses, persones autònomes i professionals de qualsevol sector. 
 Persones emprenedores amb un projecte empresarial . 

 

Objectius 

 Que els participants adquireixin els coneixements i habilitats per fer un bon networking. 

 Que els participants sàpiguen detectar oportunitats de negoci  amb el networking. 

 Que els participants sàpiguen distingir entre networking i la cooperació empresarial. 

 Que els participants s’emportin a casa oportunitats de negoci reals que han treballat amb la resta de 
companys de la sessió formativa. 

 
 

Continguts  

 Breu introducció sobre què és el networking. Diferències entre fer networking i cooperar i què s’ha de 
fer, com s’ha de fer i què no s’ha de fer. 

 Explicació de la dinàmica. 

 Ronda de speed networking . 

 Identificació d’oportunitats de negoci i de col·laboració. 

 Explicació de les col·laboracions més interessants i enriquidores per part dels alumnes. 

 Conclusions. 

 Votacions entre tots del projecte  final que amb networking i cooperació ha resultat més creatiu o útil 
en el mercat. 

 

Calendari 

Divendres 19 de novembre de 2021, de 9 a 14h  (5 hores). 
L’acció formativa s’impartirà en presencial a les instal·lacions del Centre Àgora, Pl. Àgora, 1  
de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II). Les aules del Centre Àgora compleixen la normativa sanitària 
vigent. 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

 

 

 

Sessió de Networking impartida per Mònica Mendoza Castillo, CEO d’Energivity Consulting SL 

consultora especialitzada en formació comercial amb l’objectiu de proporcionar per poder ser més 

competitius en el mercat. https://www.monicamendoza.com/ 

 

 

A tenir en compte  

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

 Les persones inscrites rebran un mail del servei de Promoció econòmica abans de l’inici de l’activitat que 
hauran de contestar confirmant la seva assistència.  

 La confirmació de la participació també es podrà fer per WhatsApp (683 511 245). 

       
Més informació i inscripcions 

 

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