FORMACIÓ PER A EMPRESES
I EMPRENEDORS A L’ANOIA

+ Empresa

Píndoles
Formatives
Emprenedors
i empresa

Dimarts TIC

Formació tecnològica per a emprenedors
XARXES SOCIALS: CONNEXIÓ I POSICIONAMENT

TURISME: LEGISLACIÓ, FINANÇAMENT I QUALITAT

Continguts:

Continguts:

- Coneixement de les diferents Xarxes Socials: diferent públic -

- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments

diferent enfocament

d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

- La constància i el seguiment dels nostres perfils

- Línia de finançament TURISME FUTUR. Línia de préstecs en

Dates: 23 i 30 d’abril i 7 i 14 de maig

col·laboració amb Avalis de Catalunya.

Horari: De 15:00 a 17:00 hores

- Sistema català de Qualitat Turística.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia

Dates: 7 de maig

Perfil del curs: Persones no usuàries de les xarxes socials

Horari: De 10:00 a 12:00 hores
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia

CANALS TELEMÀTICS PER A EMPRESES
Tràmits electrònics per a tot tipus d’empresaris
Continguts:
- Diferent marc normatiu per a particulars i empreses.
- Certificats digitals: DNI-e, IDCAT, FNMT i altres. Custòdia, ús i
cicle de vida dels certificats.
- Tràmits telemàtics amb diferents administracions: Ajuntament,
Diputacions, Generalitat, Consell Comarcal, AEAT i altres.
Dates: 21 i 28 de maig i 4 i 11 de juny
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia

Destinataris: Propietaris d’establiments d’allotjament turístic,
propietaris o gestors d’habitatges d’ús turístic, persones
emprenedores amb intenció d’obrir un establiment d’allotjament,
personal d’administracions locals i intermediaris (ex. Agents de
viatges)
Docents: Direcció General de Turisme en col·laboració amb els
Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

MILLOREM LA PROMOCIÓ I VENDA DELS
PRODUCTES DE LA TERRA
Continguts:

CORREU ELECTRÒNIC: EINES I
COMPLEMENTS ÚTILS PER AL TEU NEGOCI
Continguts:
- Correu electrònic com a eina de comunicació formal
- Adreces de correu electrònic gratuïtes / de pagament
- Diferents adreces i agrupacions d’adreces
- Treballar fent servir plantilles
- POP3 – IMAP – Webmail: què significa, avantatges i
prestacions i inconvenients i/o perills
- Signatura xifrat de correu electrònic

- Sessió 1: Canals de distribució i venda
Quins paper juguen els canals de distribució i venda; Canals
curts de comercialització; Avantatges i inconvenients de la
comercialització mitjançant intermediaris; Com gestionem el
canal de distribució i venda; Els consumidors dels Productes de
la Terra.
- Sessió 2: Tècniques de promoció i venda
Quins factors cal tenir en compte sobre el productes i els clients;
Les tècniques de promoció i Anàlisi de casos.

Dates: 4, 11, 18 i 25 de juny

Dates: 7 i 14 de maig

Horari: De 10:00 a 12:00 hores
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia

Aquests cursos són impartits
pel personal de:

Horari: De 9:00 a 13:00 hores
Destinataris:Empreses del sector dels productes de la terra
(artesans alimentaris, agricultors i ramaders).
Docents: CEDRICAT i E2S

Cursos destinats a totes les empreses de l’Anoia i persones emprenedores derivades des d’un
servei d’assessorament i creació d’empreses de l’Anoia. Tots els cursos són gratuïts.
INSCRIPCIONS a: mgallego@anoia.cat o al telèfon 93 805 15 85

