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CURSOS
SANT JUST ES FORMA
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.

PROMODESPÍ
FISCALITAT BÀSICA PER A AUTÒNOMS
Modalitat: Economia, fiscalitat i finançament
Data: 16.04.2015
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Preu: Gratuït.
Lloc: Centre d’Empreses Fontsanta. Carrer Marquès de Monistrol, 6 | Sant Joan Despí
Informació i inscripcions: raquelme@sjdespi.net | Tel.: 93 480 80 50
Destinataris: persones emprenedores i en règim d’atònoms.
Aprendràs els conceptes habituals, l’estructura i el funcionament de càlcul dels impostos:
iniciació a l’impost de l’IRPF, iniciació a l’impost de l’IVA, aprendre el règim de sancions i
recàrrecs tributaris i planificar una estratègia tributària per gestionar el negoci.
Inscripció online
COM VENDRE MÉS ALS NOSTRES ACTUALS CLIENTS
Modalitat: Màrqueting i vendes
Data: 14.04.2015 i 21.04.2015
Horari: De 14.30 a 16.30 h
Preu: Gratuït.
Lloc: Centre d’Empreses Fontsanta. Carrer Marquès de Monistrol, 6 | Sant Joan Despí
Informació i inscripcions: raquelme@sjdespi.net | Tel.: 93 480 80 50
Destinataris: membres del departament comercial, direcció o gerència i comercials i altres membres que
tinguin relació amb les vendes.
Es parlarà de com potenciar les vendes aprofitant els clients ja existents a l’empresa i que tantes vegades es
passa per alt, que és molt més econòmic conservar un client que captar-ne de nous.
Inscripció online

butlletí-e
NOTÍCIES PER A EMPRESES

30/03/15 santjust.cat

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

SANT FELIU DE LLOBREGAT
IMATGE PERSONAL 360º. CLAU PER AL TEU ÈXIT EMPRENEDOR
Modalitat: Formació per a emprened@rs, empreses i comerços
Data: 08.04.2015
Horari: De 9 a 15 h
Preu: Gratuït.
Lloc: Aula Sant Feliu. C. de la Sànson, 74. Sant Feliu de Llobregat.
Informació i inscripcions: Centre Can Maginàs | oise@santfeliu.cat | Tel.: 93 685 07 83
Destinataris: Adreçada a persones emprenedores, autònoms i empreses.
Un curs per a saber adequar una imatge professional a l'activitat i entorn sense perdre
identitat, valorant i analitzant la imatge com a posicionament professional i carta de
presentació.
COM ACCEDEIXO AL FINANÇAMENT?
Modalitat: Màrqueting i vendes
Data: 23.04.2015
Horari: De 12.30 h
Preu: Gratuït.
Lloc: Aula Sant Feliu. C. de la Sànson, 74. Sant Feliu de Llobregat.
Informació i inscripcions: Centre Can Maginàs | oise@santfeliu.cat | Tel.: 93 685 07 83
Destinataris: Adreçada a persones emprenedores, autònoms i empreses.
Un curs dissenyat per a aprendre a definir l'estratègia de finançament del projecte empresarial i conèixer
quines són les fonts d'accés al finançament per a les persones emprenedores.

PROGRAMES
INNOBAIX
3A EDICIÓ INNOBAIX START UP TRAINING 100% SUBVENCIONAT
Modalitat: Programa de formació i capacitació d’empresaris i directius
Informació i contacte:
Termini d’inscripcions: 31.03.2015
Preu: Gratuït.
Dates: Formació i programa continu del 21.04.2015 al 28.05.2015
Lloc: Instal·lacions d’Innobaix al Citilab de Cornellà, Plaça Can Suris s/n.
Destinataris: empreses i directius d’empreses innovadores o amb alt potencial de
creixement.
INNOBAIX, conjuntament amb l’Escola de Negocis EADA, presenta la tercera edició del
programa gratuït de capacitació d’empreses i directius. El programa consisteix en vuit
sessions de tres hores de formació i dues tutories per projecte. Les metodologies de
treball inclouen el sistema SCAMPER i diverses sessions de màrqueting analític i
estratègic així com estudis d’internacionalització i de processos. Finalment, el programa
inclou una fase de comunicació a inversors i possibles partners i accionistes.
Les empreses interessades a participar s’han d’inscriure a través de la Comunitat
d’Innovació, registrant-se prèviament com a usuaris de la Comunitat i compartint el seu
projecte a la plataforma.
Inscripció online
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PIMEC – DIPUTACIÓ DE BARCELONA
4A EDICIÓ PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT
Modalitat: Programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement
Informació i contacte: Annabel Cuatrecases i Marcela Véliz |
Termini d’inscripcions: 05.06.2015
Durada: 8 mesos.
Preu: 500 euros + IVA
Sol·licitud: Delegacions PIMEC o Centres Locals de Serveis a les Empreses
Destinataris: pimes o mitjanes empreses amb 3 o més treballadors i més 5 anys de
trajectòria, vocació internacional i voluntat d’invertir.
ACCELERA EL CREIXEMENT és un programa per a recolzar a empreses amb un elevat
potencial de creixement i que ha donat suport des de 2012 a 50 pimes per edició de la
demarcació de Barcelona, proporcionant 60 hores d’assessorament expert per empresa
amb relació amb diverses àrees com poden ser, entre d’ altres: d’innovació, suport a
l’equip directiu, per al desenvolupament de productes i serveis, per a la
comercialització i la internacionalització.
Díptic informatiu
Inscripció online

ESDEVENIMENTS
ACCIÓ
BEYOND BUILDING BARCELONA BROKERAGE EVENT 2015
Modalitat: Networking
Data: 20.05.2015 i 21.05.2015
Termini d’inscripcions: Fins al 08.05.2015
Preu: Gratuït.
Lloc: Fira Gran Via. Av. Joan Carles I, 64. 08908 L’Hospitalet de Llobregat
Informació i contacte: Gemma Brey | een.accio@gencat.cat | Tel. 93 552 42 21
Destinataris: empreses, centres tecnològics o universitats amb interès en el sector
de la construcció.
El Saló Beyond Building Barcelona 2015 (abans Construmat), amb 12 delegacions
estrangeres, 311 representants d'Administracions Públiques i executius d'empreses i
1.850 compradors VIP, ha esdevingut des de la seva darrera edició una plataforma de
negocis internacionals per a les empreses del sector de la construcció.
ACCIÓ, organitza amb el suport de la xarxa Enterprise Europe Network, la primera edició
del Brokerage Event dedicat a la construcció sostenible. Aquesta trobada té l’objectiu de
donar oportunitat a PIMEs, start-ups, emprenedors, centres tecnològics i universitats
d'arreu del món a trobar socis per a la cooperació internacional, acords comercials i de
distribució, joint ventures, subcontractació, transferència tecnològica o projectes
d'R+D.
Inscripció online
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MATCHMACKING EVENT AT THE 18TH EUROPEAN FORUM ON ECO-INNOVATION
Modalitat: Networking
Data: 21.05.2015
Termini d’inscripcions: Fins al 30.04.2015
Preu: Gratuït.
Lloc: Edifici ONCE | Carrer Sepúlveda, 1 | 08015 Barcelona
Informació i contacte: Maria Lumbierres | mlumbierres@gencat.cat | Tel. 93 567 48 92
Destinataris: pimes, grans empreses, centres tecnològics i de recerca o universitats.
ACCIÓ, organitza en col·laboració amb la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea i el
Sector Group de Medi Ambient de la xarxa Enterprise Europe Network, un matchmaking event després
del 18th European Forum on Eco-innovation.
El Fòrum analitzarà com enfortir la competitivitat i la innovació, en concret de les pimes, a través de
sistemes de gestió, informació i etiquetatge mediambiental. Concretament, l’acte de networking consistirà
en reunions preacordades de 20 minuts, on els participants tindran l'oportunitat de trobar socis potencials
per a establir col·laboracions tecnològiques i comercials, així com socis per a projectes col·laboratius
R+D+i en el marc del programa Horizon 2020.
Inscripció online

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
RETAIL TOUR BARCELONA
Data: 20.04.2014
Més informació i contacte: Rosa Marín | retailtour@cambrabcn.org | 902 448 448 (ext.
5417)
El Retail Tour és una jornada de visita a una ciutat de referència comercial a nivell
internacional. En el cas de Barcelona, el tour inclou la visita a les botigues més innovadores
del Passeig de Gràcia, la Rambla de Catalunya i el centre històric de Barcelona. En
aquestes zones es concentra una oferta variada de botigues de marques nacionals i
internacionals especialitzades en moda, complements i alimentació, entre d’altres.
Per tenir una visió més global, es visita la zona comercial del Born, caracteritzada per
punts de venda originals i diferents, amb el disseny com a gran protagonista.
Full informatiu

INTERNACIONALITZACIÓ
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL MERCAT NORD-AMERICÀ
Data: 15.04.2015
Horari: De 9 a 14 h
Preu: Gratuït
Lloc: Oficines Centrals | Av. Diagonal 452-454, 08006 Barcelona.
Informació i inscripció: difusiointernacional@cambrabcn.org
Destinataris: Empreses interessades a iniciar la seva activitat als EUS.
La sessió està dissenyada per a assessorar les empreses que estiguin interessades a
introduir els seus productes o serveis als Estats Units i que vulguin analitzar la
viabilitat de la seva activitat en aquest mercat.
La sessió inclou entrevistes individualitzades amb el consultor especialista en el mercat
dels Estats Units.
Inscripció online
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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 una llista 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
BEYOND BUILDING BARCELONA (CONSTRUMAT)
Data: del 19.05.2015 al 23.05.2015
Lloc: Recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona - Sala 5.2 |Av. Joan Carles I,
64 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
El Saló Beyond Building Barcelona 2015 (abans Construmat), amb 12
delegacions estrangeres, 311 representants d'Administracions Públiques i
executius d'empreses i 1.850 compradors VIP, ha esdevingut des de la seva
darrera edició una plataforma de negocis internacionals per a les empreses del
sector de la construcció. En el seu nou format, el Saló Conegui fomenta la innovació
presentant les novetats i tendències en disseny, innovació i sostenibilitat, facilita
el contacte amb els líders en el sector en només 4 dies i l’accés al finançament.
Inscripció online per a expositors

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Iniciació a la internacionalització – ICEX
Guía de trámites y documentos de exportación. Gener 2015
Estudis i informes - ICEX
Guía útil para el establecimiento de empresas en Irlanda. Marzo 2015
Butlletí de Sant Just: Març 2015. Núm. 270
Versió on line del Butlletí de Sant Just

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.

