Els ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià de Besòs us ofereixen de
manera conjunta un programa de formació
adreçat a persones emprenedores i empreses.

Ets autònom/a?
Informa’t de les novetats COVID-19 Ed. Iª
Online / 29 i 30 d’abril
16.00 a 18.00h / 4 hores / Grameimpuls
Les persones assistents podran conèixer les mesures econòmiques,
fiscals, laborals i administratives que puguin estar vigents arrel del
COVID 19 adreçades a treballadors/es autònoms/es.
Consultor/a: Yolanda Presa Alamillos (Ypaproject).

Ets autònom/a?
Informa’t de les novetats COVID-19 Ed. II
Online / 11 i 12 de maig
10.00 a 12.00h / 4 hores / Grameimpuls
Les persones assistents podran conèixer les mesures econòmiques,
fiscals, laborals i administratives que puguin estar vigents arrel del
COVID 19 adreçades a treballadors/es autònoms/es.
Consultor/a: Yolanda Presa Alamillos (Ypaproject).

Vull ser autònom/a:
què puc fer amb el certificat digital?
Online / 11 i 15 de maig
16.00 a 18.00h / 4 hores / Grameimpuls
L'objectiu d'aquesta sessió consisteix a explicar les utilitats que té el
certificat digital de la Generalitat de Catalunya idCAT perquè les noves
persones autònomes es beneficiïn del seu ús.
Consultor/a: Yolanda Presa Alamillos (Ypaproject).

Coneix quines tecnologies i xarxes socials

et poden ajudar a difondre la teva marca personal i el teu negoci

Online / 25, 27 i 29 de maig
16.00 a 18.40h / 8 hores / Grameimpuls
En un moment on les xarxes socials esdevenen claus per a l’activitat
comercial és important triar bé on ens donarem a conèixer. S’aprendrà
com fer-ho de manera més professional.
Consultor/a: Emili Rodríguez (Coaching Tecnológico).

Treballo a casa, com em planifico?
Online / 26 i 28 de maig
16.00 a 18.00h / 4 hores / Grameimpuls
Ara que el teletreball ha arribat per quedar-se aprendrem les eines i els
recursos que ens permetran gaudir de la millor vessant de poder
treballar a casa.
Consultor/a: Elisenda Porras (Enprogress).

Com trobar finançament alternatiu als bancs?
Online / 2 i 4 de juny
16.00 a 18.30h / 5 hores / Grameimpuls
Dues sessions per explorar i conèixer vies de finançament públic i privat
alternatiu als bancs.
Consultor/a: Society and Neurobusiness Experience, SL.

Coneix els requisits legals i fiscals
de la venda on-line
Online / 3 i 10 de juny
16.00 a 19.00h / 6 hores / Grameimpuls
Aclarirem els aspectes legals i fiscals a tenir en compte per començar la
venda i/o prestació de serveis online.
Consultor/a: Yolanda Presa Alamillos (Ypaproject).

Com fer fotos, vídeos i textos per Instagram
i altres xarxes des del mòbil
Online / 16 i 18 de juny
14.15 a 16.45h / 8 hores / Grameimpuls
Aprendrem com fer que els nostres continguts a Instagram destaquin
entre milions d’usuaris/àries amb publicacions creatives des del mòbil.
Consultor/a: Mònica Urrútia Azcon.

Ets autònom/a? Informa't de les novetats COVID-19
Online / 17 i 18 de juny
10.00 a 12.00h / 4 hores / Aj. de Sant Adrià de Besòs
Les persones assistents podran conèixer les novetats jurídiques, econòmiques,
fiscals, laborals i administratives desenvolupades arrel del COVID 19 adreçades
a treballadors/es autònoms/es.
Consultor/a: Yolanda Presa Alamillos (Ypaproject).

Les Stories d’Instagram:
un nou format i un nou llenguatge
Online / 29 i 30 de juny
15.30 a 17.30h / 4 hores / Grameimpuls
Aprendrem a planteja les stories a Instagram amb una estratègia que
farà d’aquests continguts tan efímers una eina imprescindible per
fidelitzar la teva comunitat.
Consultor/a: Mònica Urrútia Azcon.

Google Adwords Express:
Publicitat a la xarxa per a negocis de proximitat
Online / 1 i 2 de juliol
14.00 a 16.00h / 4 hores / Aj. de Sant Adrià de Besòs
Podreu crear una campanya de publicitat pròpia, identificareu objectius i
dissenyareu una bona estratègia que us permeti incrementar les
possibilitats de venda per a negocis de proximitat.
Consultor/a: Fabio Bugalla (Etáctica Proyectos Digitales, SL).

Màrqueting i publicitat local:
9 maneres de comunicar offline i online
Online / 2 de juliol
14.30 a 16.30h / 2 hores / Grameimpuls
Sessió per esbrinar els detalls de 9 tipologies de publicitat local i
aprofundir en els seus objectius i preus.
Consultor/a: CG Entusiasta Digital.

Coneix els requisits legals i fiscals
de la venda on-line
Online / 21, 22 i 23 de juliol
10.00 a 12.00h / 6 hores / Ajuntament de Badalona
El Covid19 ha incrementat notablement el consum del comerç electrònic.
Si tens un ecommerce o ho vols posar en marxar és important conèixer
els aspectes legals i fiscals.
Consultor/a: Yolanda Presa Alamillos (Ypaproject).

Fer un estudi de mercat amb pocs recursos
és possible!
Presencial / 29 de setembre i 6 d’octubre
09.30 a 13.30h / 8 hores / Ajuntament de Badalona
Aprendre d´una manera pràctica com realitzar un estudi de mercat amb
l´objectiu d´identificar el consumidor potencial i definir l´aspecte
diferencial del vostre producte o servei.
Consultor/a: Amanda Figueras.

El (nou) consumidor és 3.0,
com acomplir amb les seves expectatives
Online / 1, 5, 6 i 8 d’octubre
14.00 a 16.00h / 8 hores / Aj. de Sant Adrià de Besòs
Saber com són i què n’esperen de tu les noves generacions (mil·lennistes,
centennistes, etc.) i les no tant noves però amb renovats hàbits de consum.
Consultor/a: Xavier Olivares Veciana (Olivares i Ramos Formació).

Facebook i WhatsApp per a negocis
Presencial / 1, 6 i 8 d’octubre
15.00 a 19.30h / 13,5 hores / Grameimpuls
Tres sessions per aprendre les novetats de WhatsApp Business per
comunicar-se de forma efectiva, i de Facebook a nivell empresarial, per
utilitzar-la de manera profitosa.
Consultor/a: Emili Rodríguez (Coaching Tecnológico).

Big Data per a emprendre. No et perdis cap
oportunitat de negoci amb eines gratuïtes
Presencial / 5 i 7 d’octubre
09.30 a 13.30h / 8 hores / Ajuntament de Badalona
Aprofitar les oportunitats que apareixen en l’entorn competitiu, així com
a reaccionar de manera anticipada als competidors. Aprendre l´ús de
programari lliure per capturar i monitoritzar aquesta informació.
Consultor/a: Xavier Gallardo (Novatec Advisors).

La tercera edat: un nou mercat en expansió
Presencial / 8 d’octubre
09.30 a 13.30h / 6 hores / BCIN Badalona
Introduir els nous models assistencials centrats en la persona i potenciar
idees de negoci que giren al voltant de donar servei a persones grans.
Consultor/a: Xavier Tovar (Society and Neurobusiness Experience).

Comptabilitat per no comptables:
Aprèn les línies bàsiques
Presencial / 10 i 11 d’octubre
09.30 a 13.30h / 8 hores / Ajuntament de Badalona
Assolir un nivell que permeti el coneixement de les bases de la
comptabilitat i de les tècniques principals per treballar en una
comptabilitat simple del teu propi negoci.
Consultor/a: Júlia Moncunill i Silvia Revelles (Millenium BCN-VAL, SL).

Ets autònom/a?
Informa't de les novetats COVID-19 Ed. III
Online / 19 i 21 d’octubre
16.00 a 18.00h / 4 hores / Grameimpuls
Les persones assistents podran conèixer les novetats jurídiques,
econòmiques, fiscals, laborals i administratives desenvolupades arrel del
COVID 19 adreçades a treballadors/es autònoms/es.
Consultor/a: Yolanda Presa Alamillos (Ypaproject).

Què és la transformació digital
i com m'afecta a l'empresa
Online / 19, 22, 26 i 29 d’octubre
16.00 a 18.00h / 8 hores / Aj. de Sant Adrià de Besòs
Sabreu com la transformació digital afectarà l'activitat de la teva empresa i
la teva plantilla. Descobrir com t'hi has d'adaptar per tal de treure'n el
màxim profit. Consultor/a: Laura Cespedosa Cañada.

Receptes per a gestionar amb èxit
les finances de l´empresa
Presencial / 27 i 29 d’octubre
09.30 a 13.30h + 1h mentoria personalitzada
8 hores / Ajuntament de Badalona
Treballarem les principals receptes que hem de saber cuinar per optimitzar
la gestió financera de l´empresa. Aprendrem a optimitzar les pròpies
finances i incrementar els resultats de negoci.
Consultor/a: Núria Soriano i Miquel Sacristán (NSM Consultors d´Empresa).

Com dissenyar una campanya d’email
màrqueting des de zero a través de Mailchimp
Presencial / 28 d’octubre i 4 de novembre
15.30 a 19.30h / 8 hores / Grameimpuls
Curs per aprendre de manera 100% pràctica a dissenyar una
campanya d’email màrqueting amb l’eina Mailchimp i aprendre les
claus perquè les teves comunicacions siguin exitoses. Consultor/a:
Meritxell Farrés (Coaching Tecnológico).

Vull vendre per internet, però per on començo?
Presencial / 9 i 12 de novembre
9.30 a 13.30h / 8 hores / Aj. de Sant Adrià de Besòs
Aprendreu els conceptes essencials per a disposar de botiga en línia
(estratègia i màrqueting), conèixer les tècniques per donar-li visibilitat i
transformar-ho en un nou canal de venda.
Consultor/a: Seminaris i Formació, SLU (Josep Alberti i Pradera).

El (nou) consumidor és 3.0,
com acomplir amb les seves expectatives
Presencial / 11 i 18 de novembre
15.30 a 19.30 / 8 hores / Grameimpuls
Saber com són i què n’esperen de tu les noves generacions (mil·lenistes,
centennistes, etc.) i les no tant noves però amb renovats hàbits de consum.
Consultor/a: Xavier Olivares Veciana (Olivares i Ramos Formació).

Neuro-màrqueting aplicat a les vendes
Presencial / 17 de novembre
09.00 a 13.00h / 4 hores / BCIN Badalona
Introduir les aplicacions més senzilles del neuromàrqueting en el món de
les vendes, per tal que les persones assistents puguin agafar idees i
obtenir resultats de negoci. Consultor/a: Eduard Giménez (Millenium
BCN-VAL, SL).

Negocis locals:
Com atraure clients de proximitat per Internet
Presencial / 25 de novembre
09.30 a 13.30h / 4 hores / Ajuntament de Badalona
L’objectiu d’aquesta sessió és dotar a les empreses, botigues i negocis locals
d’eines per atraure als seus potencials clients mitjançant Internet amb una
estratègia social, local i mòbil. Consultor/a: Jordi Argelich (Compa TIC, SL).

No dinis mai sol
Presencial / 26 de novembre
15.30 a 19.30 / 4 hores / Grameimpuls
Coneix com crear relacions de valor fora del teu entorn operatiu diari i
amplia les teves accions de networking amb una bona gestió del teu
temps.
Consultor/a: Society and Neurobusiness Experience, SL.

La ubicació de la modalitat presencial està pendent de
confirmar-se a mesura que es concretin les fases i els
requisits del desconfinament.
Us mantindrem informats/des.
Recomanem a les persones assistents arribar 10 minuts
abans de la sessió el primer dia per tal d’omplir els
formularis de participació.
Respecte a les accions amb modalitat online, les
persones inscrites rebran instruccions per connectar-se
a les sessions per correu electrònic.

Per fer la inscripció segueix les indicacions segons l’espai
on tindrà lloc la formació que desitges fer:
Grameimpuls
Centre d’Empreses Can Peixauet (av. de la Generalitat, 99-101)
T. 93 466 52 24
formacue@grameimpuls.cat
www.grameimpuls.cat
Ajuntament de Badalona
IMPO Badalona (Carrer Nova Cançó , 1 Masia Can Boscà)
T. 93 460 52 00
sae@impo.cat
www.impo.cat
BCIN (Badalona Centre Internacional de Negocis)
(Carrer Marcus Porcius, 1)
gpujol@bcin.cat
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs – Edifici Besòs
Pl. Micheli i Jové, s/n
emprenedoria@sant-adria.net
empren@sant-adria.net
T. 93 462 28 74 | 93 462 06 25

