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Programa per impulsar la
teva idea de negoci.

Participa en el Programa Business Lab
Vilafranca i rebràs formació, coaching i
assessorament empresarial individualitzat.
 
Adreçat a persones emprenedores que
vulguin impulsar una idea de negoci.

100% SUBVENCIONAT
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
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MÉS INFORMACIÓ

BUSINESS LAB
VILAFRANCA

Inici: 2 de març de 2021
100% SUBVENCIONAT
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA

Totes les sessions del PROGRAMA es faran 
on line excepte la sessió de presentació de les
idees de negoci. Estaran dinamitzades per
persones especialitzades en la implementació
d’estratègies empresarials i desenvolupament
d’habilitats directives i personals.

https://promocioeconomica.vilafranca.cat/
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio/programa-business-lab-vilafranca


FASE 1. MODEL DE NEGOCI 
(30h)

Taller 1. Generació d'idees de negoci

Tendències del mercat i benchmarking.  
Conèixer diferents eines i estratègies per ajudar a
generar idees per emprendre.
Dates: 2 i 4 de març de 2021.
Inici a les 9.30h (6 hores). 
Expert: Marc Fernàndez.

Taller 2. Model de negoci amb Canvas

Cada participant treballarà la idea de negoci per
desenvolupar la seva viabilitat i la sostenibilitat a
través de la metodologia Canvas.
Dates: 9, 10 ,11, 16 i 17 de març de 2021. 
Inici a les 9.30h (15 hores).
Expert: Marc Fernàndez.

Taller 3. Preparació Elevator pich

Aprendre a explicar la teva idea de negoci amb la 
tècnica de l‘Elevator Pich.
Dates: 18 i 23 de març de 2021. 
Inici a les 9.30h (6hores).
Expert Marc Fernàndez.

Sessió presencial

Presentació de la idea de negoci amb la tècnica
Elevator pich davant d’un jurat que seleccionarà un
mínim de 6 projectes per a les següents fases.
Dates: 25 de març de 10 a 13h.

FASE 2. HABILITATS PERSONALS
(16h)

Taller 1. Lideratge i gestió d’equips

Desenvolupar el lideratge, potenciant rols flexibles i
habilitats en la conducció i gestió de grups i
col·laboradors.
Dates: 6 ,13 i 20 d'abril de 2021.
Inici a les 9.30h (8 hores).
Expert: Marc Fernàndez.

Taller 2. Negociació i gestió de conflictes

Conèixer com es generen els conflictes i com es poden
gestionar.
Dates: 8 ,15 i 22 d'abril de 2021. 
Inici a  les 9.30h (8 hores).
Expert: Marc Fernàndez.

Sessions de coaching empresarial

Expert: Eva Aguilar.

Coaching grupal: 8 hores per treballar les  emocions
i incrementar el potencial de l’equip i aconseguir millors
resultats.

Coaching individual: 8 hores per enfortir les habilitats
personals.

Taller 1. Pla de màrqueting 

Eina crucial per entendre com s’oferirà al públic
objectiu els  productes o serveis. Treballarem:
producte, punt de  venda, preu i promoció del pla 
de màrqueting.
Dates: 4, 7 i 11 de maig de  2021. 
Inici a les 9.30h (8hores ). 
Expert: Helena Batlle.

Taller 2. Gestió comercial i pla de vendes

Conèixer com es  generen els conflictes i com 
es poden gestionar.
Dates: 13 i 18 de maig de 2021.
Inici a  les 9.30h (4 hores).
Expert: Marc Fernàndez.

Taller 3. Digitalització

Conèixer  i implementar les eines digitals  com a
element imprescindible de qualsevol negoci.
Dates: 21 i 25 de maig de 2021.
Inici a  les 9.30h (4 hores).
Expert: Helena Batlle.

Taller 4. Pla econòmic i financer

Què és, estructura i continguts del pla econòmic i
financer. Recursos i eines d'elaboració.
Dates: 26, 28 de maig i 2 de juny de 2021.
Inici a les 9.30h (8 hores).
Expert: Xavier Lozano

10 hores d'assessorament empresarial
individualitzat  per millorar les capacitats i 
habilitats professionals en gestió empresarial.

FASE 3. COMPETÈNCIES
EMPRESARIALS (24h)


