
Gestiona amb 
eficàcia el teu 
comerç 
I preparat per créixer i 
transformar el teu negoci. 
 

Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista 2014 

12 i 14 de novembre de 2014 

Trobades Cambra 



Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista 2014 

Objectius 
Taller orientat a oferir idees, pautes i recomanacions de quins són els factors interns i 
externs que hauràs de transformar per a garantir un millor resultat del teu negoci. 
 
Explicarem quines són les actituds del “bon empresari/a” en el vostre comerç i us 
ajudarem a modificar i transformar la vostra manera de veure el negoci que 
gestioneu, perquè en pugeu treure el màxim resultat. 
 
Aquest taller et permetrà sortir amb el Pla de Creixement del teu negoci. 
 
Adreçats a 
Propietaris, responsables d’establiments comercials i qualsevol empresari o 
professional que vulgui fer el seu negoci més competitiu 
 
Places 
Nombre de places: 30 
Preu 
Gratuït. 
 
Lloc de celebració 
AJUNTAMENT D'IGUALADA 
IG Nova Empresa 
Avinguda Mestre Muntaner, 86 d’Igualada 
 
Data 
12 i 14 de novembre de 2014 
 
Horari 
De 14.30 h a 16.30 h  
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
DIA 12 DE NOVEMBRE 
 

14.30 h Benvinguda i presentació 
 

14.35 h  
COM HA CANVIAT EL TEU ROL AL NEGOCI? 
Analitzar i distingir la teva  veritable missió avui al negoci 
El que fas fora del negoci també afecta al rendiment. Saps per què? 
 
DETERMINAR ELS FACTORS CLAU DE MILLORA 
Saps per on fa aigües el teu negoci i quines són totes les causes? 
Com podem fer una diagnosi exprés del negoci? 

 
16.25 h Finalització primera part 

 
 
DIA 14 DE NOVEMBRE 
 

14.30 h Benvinguda i presentació 
 

14.35 h  
QUAN NO POTS SOL/A: Saps demanar ajuda? 
Ajudes econòmiques 
Suport a la gestió global del negoci 
Suport a la gestió de les teves emocions. 

 
16.25 h Conclusions i cloenda 
 
Ponent: 
Sra. Encarna Medina d’Externa Marketing & Internacional és formadora i 
consultora especialista en màrqueting estratègic 
 


