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ESDEVENIMENTS
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
SANT JUST DESVERN BUSINESS CROSSING 2015
Modalitat: Trobada de creació de xarxa i promoció de consum local
Data: 18.03.2015
Horari: De 9 h a 13 h
Preu: Gratuït per a empreses, comerços i professionals de Sant Just Desvern, Sant
Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí.
Lloc: Hotel City Park Sant Just. Carretera Reial, 132, 08960 Sant Just Desvern
Destinataris: empreses, comerços, professionals interessats a generar oportunitats
de negoci al territori, Administració pública local i equipaments públics.
Més informació i inscripcions:
http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/santjust2015
El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern organitza
aquesta trobada amb l’objectiu de dinamitzar el teixit productiu i el comerç facilitant el
contacte directe i la creació d’oportunitats de negoci al territori.
Les persones participants, un cop registrades a través de la pàgina web de Getting
Contacts, tindran l’opció de rebre una agenda d’ entre 6 i 8 entrevistes per aquesta
jornada.

CURSOS
SANT JUST ES FORMA
NEGOCIACIÓ
Modalitat: Curs pràctic
Data: 10.03.2015 I 11.03.2015
Horari: De 9.30 a 12.30 h
Preu: 75 euros. 100% BONIFICABLE per a empreses; DESCOMPTE 50% per a
autònoms.
Lloc: Les Escoles. C. Montserrat, 2 08960 Sant Just Desvern
Més informació i inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel.: 93 480 48 00
Destinataris: persones treballadores per compte propi i aliè interessades a conèixer
diverses tècniques de negociació.
Un dels fets més complicats de la vida professional és el fet tancar acords, bons acords.
Per poder tancar una bona venda, el moment de la negociació és clau.
Dins del programa Sant just es Forma, promogut pel Servei de Promoció Econòmica,
presentem aquest curs dissenyat i impartit per Corp. Albalate.
AUTOMOTIVACIÓ
Modalitat: Curs pràctic
Data: 23.03.2015
Horari: De 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Preu: 75 euros. 100% BONIFICABLE per a empreses; DESCOMPTE 50% per a autònoms.
Lloc: Les Escoles. C. Montserrat, 2 08960 Sant Just Desvern
Més informació i inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel.: 93 480 48 00
Destinataris: persones treballadores per compte propi i aliè interessades a conèixer diverses tècniques
d’automotivació motivació.
Sovint esperem que el nostre cap ens motivi, però la veritat és que hem de trobar aquella cosa que ens mou a
esforçar-nos, només nosaltres tenim la clau.
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PRESA DE DECISIONS
Modalitat: Curs pràctic
Data: 30.03.2015
Horari: De 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Preu: 75 euros. 100% BONIFICABLE per a empreses; DESCOMPTE 50% per a autònoms.
Lloc: Les Escoles. C. Montserrat, 2 08960 Sant Just Desvern
Més informació i inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel.: 93 480 48 00
Destinataris: persones treballadores per compte propi i aliè interessades a conèixer diverses tècniques
de presa de decisions.
Al món de l'empresa, cal demostrar competències de presa de decisions. Amb aquest curs aprendreu a evitar
les trampes que ens fem a nosaltres mateixos en aquest procés.

CAMBRA DE COMERÇ – ANTENA VILADECANS
LOGÍSTICA I DISTRIBUCIÓ
Data: Del 17.03.2015 al 24.03.2015
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Preu: 180 euros
Lloc: c/ Andorra, 64. Edifici Can Calderon. Polígon Industrial Can Calderon. 08840
Viladecans.
Inscripció:
Destinataris: Empreses interessades a analitzar el seu procés logístic, identificant
possibles punts de millora.
La logística permet donar el suport necessari a les operacions de l'empresa, donar un bon
servei i atenció al client. El procés logístic també suposa un cost econòmic que s'ha
d'optimitzar. En aquest curs es dóna una visió general de la logística actual, les seves
problemàtiques més comunes i les estratègies per afrontar-les.
Inscripció online

PROGRAMES
ACCIÓ
PLA EMBARCA
Sol·licitud: ACCIÓ
Termini de sol·licitud: fins al 15.02.2015
Valor estimat del programa: 6.000 euros
Preu final del programa per a l’empresa: 600 euros
Durada: 6 mesos
Contacte: Montserrat de Riquer | mriquer@gencat.cat | Telèfon: 934 849 632
Destinataris: Empreses de fins a 5 anys de vida amb un component innovador (model
de negoci, producte, servei, etc...) i amb personal dedicat a temps complet al
projecte.
El Pla Embarca està pensat per a empreses que necessiten reformular-se, endreçar-se i
professionalitzar-se abans d’aixecar el vol cap al creixement.
El Pla té un objectiu clar: reduir al màxim el període de validació i d’arribada al mercat
del producte/servei , i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla
de creixement per a l’empresa.
Inscripció online

butlletí-e

Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Promoció Econòmica
promocioeconomica@santjust.cat / 93 480 48 00

NOTÍCIES PER A EMPRESES

09/03/15 santjust.cat
ESDEVENIMENTS
ACCIÓ - PROMODESPÍ
PRESENTACIÓ PLA EMBARCA
Modalitat: Sessió informativa
Data: 11.03.2015
Horari: De 9.30 a 12 h
Preu: Gratuït.
Lloc: Sala D’Actes. Centre d’Empreses Fontsanta - C. Marqués de Monistrol, 6. 08970
Sant Joan Despí.
Inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel. 93 480 48 00
Destinataris: Empreses de fins a 5 anys de vida, amb un component innovador
(model de negoci, producte, servei, …), i amb una persona dedicada a temps
complert al projecte.
ACCIÓ en col·laboració amb els ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i
Sant Feliu de Llobregat ofereixen aquesta sessió informativa per donar a conèixer el Pla
Embarca, un programa dissenyat per a reduir al màxim el període de validació i
d’arribada al mercat del producte/servei i aconseguir que els equips promotors es
capacitin per executar un pla de creixement per a l’empresa.
A continuació de la presentació, es durà a terme una SESSIÓ WIN WIN que consisteix en
una dinàmica de networking on els assistents presentaran el seu projecte en format
d’elevator pitch de 30 segons.

INTERNACIONALITZACIÓ
FOMENT DEL TREBALL
FACTORS CLAU D'ÈXIT EN ELS MERCATS DE L'ÀFRICA OCCIDENTAL
Data: 12.03.2015
Horari: De 9.30 a 11.30 h
Preu: Gratuïta
Lloc: Seu de Foment del Treball. Via Laietana, 32 - Barcelona.
Inscripció: Foment del Treball
Destinataris: Empreses interessades a conèixer els mercats de l’Àfrica occidental.
L’objectiu d’aquesta sessió és oferir una introducció sobre els mercats de l’Àfrica
Occidental i donar una visió de les oportunitats reals per a les empreses catalanes en
aquests mercats, les estratègies d’entrada i els factors d’èxit per establir-s’hi.
Programa

Inscripcions online

CAMBRA DE COMERÇ
INVITACIÓ PORTA A L'EXTERIOR
Data: 09.03.2015
Horari: De 9 a 15 h
Preu: Gratuït
Lloc: Casa Llotja de Mar, Passeig Isabel II, 1, 08003 Barcelona.
Inscripció: accés sense inscripció
Destinataris: Empreses que s'iniciïn en el procés d'internacionalització o que vulguin
consolidar o ampliar els seus mercats internacionals.
Una sessió informativa sobre com començar a exportar a diferents mercats clau de la mà
de les Oficines de Representació i Sucursals Internacionals de "Caixabank".
"Caixabank", en la seva constant vocació de servei als seus clients, organitza a la Casa
Llotja de Mar, amb la Col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona, la jornada:
Porta a l'Exterior.
Inscripció online

butlletí-e
NOTÍCIES PER A EMPRESES

Ajuntament de Sant Just Desvern
Servei de Promoció Econòmica
promocioeconomica@santjust.cat / 93 480 48 00

09/03/15 santjust.cat
COMISSIÓ EUROPEA
NOU PORTAL EUROPEU PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA PIME
Modalitat: Eina de suport a la internacionalizació
Destinataris: empreses interessades a establir acords de cooperació internacional
entre empreses.
La Comissió de la UE ha presentat l’SME Internationalisation Portal, una iniciativa que
t’ajudarà a fer negocis amb països de fora de la UE.
El portal és molt pràctic: només has de triar en el mapa el país que t’interessa de fora
de la UE i obtindràs un llistat de noms i dades de contacte de les entitats de suport
(com els organismes nacionals i les cambres de comerç locals, per exemple).
A més, trobaràs tota la informació sobre els serveis que ofereixen aquestes entitats i
accessos directes a la resta de fonts de suport de la UE: xarxa Enterprise Europe
Network, Market Access Database, portal La teva Europa i l’European Small Business
Portal. A quin país vols fer negoci?

FIRES I CONGRESSOS INTERNACIONALS
BRAND LICENSING EUROPE 2015
Data: del 13.10.2015 al 15.10.2015
Termini d’inscripcions: 27.03.2015
Lloc: Olympia, Londres. Regne Unit.
El mercat del Licensing a Espanya és un dels més importants del món, ja què els
productes llicenciats representen un alt percentatge sobre el total de les vendes.
Aquesta fira és un punt de trobada fonamental per als punts de venda, les marques
o els professionals de la promoció de vendes amb la presència de més de 280
marques líders. També és el lloc idoni on trobar noves marques i creacions
disponibles. L’ICEX organitza la participació de firmes espanyoles amb Pavelló
Oficiala la fira BRAND LICENSING EUROPE que tindrà lloc en el recinte firal
Olympia de Londres del 13 al 15 d’octubre.
Convocatòria
Sol·licitud

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Artesania i comerç electrònic – Emarket places – ICEX
Artesanía del siglo XXI: venta online internacional a través de mercados electrónicos
Iniciació a la internacionalització – ICEX
Guía de trámites y documentos de exportación. Gener 2015

Les accions de suport i acompanyament a la internacionalització han estat subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i estan cofinançades pel Servei Públic d’Ocupació
Estatal i el Fons Social Europeu.

