
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (on line) 
Fem  CONSOLIDACIÓ   

No dinis mai sol 
 Gestiona millor el teu temps i amplia la xarxa de contactes  

 

Objectius  

 Crear relacions de valor fora del teu entorn operatiu diari pot ser una gran oportunitat per crear grans 
oportunitats de col·laboració, de negoci i de cooperació.  

 Aprofundir  com gestionar el teu temps per poder dedicar cada dia el temps necessari a fer 
Networking.  

 

Adreçat a 

 Persones emprenedores que estan iniciant el seu projecte empresarial.  

 Empreses del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector. 
 

Continguts 

 Reflexiona: On poder ampliar la xarxa de contactes? 
 L’ operativa i la creació de valor: Com gestionar el teu temps. 
 Creant xarxes de valor en espais de descans. 
 Deu minuts al dia creant networking. 
 Les bones pràctiques en gestionar el teu temps per crear relacions de valor. 

 

Acció formativa impartida per 

Rosa Berral, de l’empresa Society an NeuroBusiness, SL. Experta en màrqueting online, community manager i 

expansió internacional. Treballa tant per l’administració pública ( ajuntaments ) com per a empreses 

especialitzades de diferents sectors i dimensió.  

 
 

Calendari 

27 i 28 d’octubre de 2020, de 15 a 17h (4 hores) 
La sessió es farà on line amb una plataforma de videoconferència. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
Més informació 

 

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 persones inscrites rebran el dia abans per mail l’enllaç a la plataforma de videoconferència 
per poder participar en l’acció. 

 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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