Número 10, de 3 d’abril de 2012
Organisme: Cambra de comerç de Tortosa

OBJECTE

Cursos de formació relacionats a les pàgines 2 i 3 d’aquest document.



Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

Curs:
LA GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS ÉS MOLT RENDIBLE
Introducció

Durada

En els negocis hi ha dos recursos que
habitualment són escassos, el TEMPS i els
DINERS. Pel que fa als diners ens han
ensenyat des de petits, i fins i tot a la
universitat, a administra’ls mentre que
respecte del TEMPS actuem com si fos
il·limitat.

6 hores

Objectius
Aflorar:
· Per què gestionem tant malament el temps?
· Com prioritzem el temps?
· Com discriminem i decidim entre el que és
important i el que és urgent?
· Quins són els lladres de temps?
· Visualitzar el que hauríem de canviar.
· Tècniques i eines per gestionar diferent el
nostre temps.
· Com fer millors reunions i amb menys temps?
· Que podem fer per dominar el correu
electrònic?

A qui va dirigit
Empresaris que no tenen mai temps.
Directius i comandaments de l’empresa que
tampoc tenen temps. Tothom qui cregui
que pot millorar l’organització del seu
temps. Actitud positiva envers lo nou.
Inquietuds de canvi.

Data i horari

4 DE MAIG DE 2012.
De 10.00 a 13.30 h. i 15.30 a 18.00 h.

Ponent
Joan Jubert de Jubert+Partners

Inscripcions i aules
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa. Cervantes, 7
43500-Tortosa
Telf. 977441537 / Fax. 977444370
Email: emontagut@cambratortosa.com
La Cambra es reserva el dret de canviar les dades del curs i de, en cas
de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar-lo.

Drets d’inscripció
65 € (documentació inclosa).
Avantatge fiscal: Les activitats de formació donen dret a practicar una
deducció del 5% o del 10% en la quota íntegra, segons la Llei de l’Impost
de Societats.

AQUEST CURS ES POT BONIFICAR
La Cambra de Comerç té, a la seva disposició, el
servei de gestió de bonificacions de la formació
dels treballadors de les empreses, de la Fundació
Tripartita.

Índex de matèries
1.-El temps i els nostres models d’actuació.
2.-El temps és nostre.
3.-La persona més important, JO.
4.-La presa és la millor manera de perdre el
temps.
5.-Importància de la planificació i la priorització.
6.-Els lladres de temps.
7.-Gestionar per dominar el correu electrònic.
8.-Reunions eficaces.

Curs: LA GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS ÉS MOLT RENDIBLE
FULL D'INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:..........................................................................Data naixement:..........................
Adreça:....................................................................................... D.N.I.:..........................................
CP i Població: .............................................................................Telèfon:.......................................
Empresa: .................................................................................... N.I.F...........................................
Adreça:................................................................... CP i Població:.................................................
Telèfon: ..................................................................Fax:.................................................................
Email:......................................................................Web:...............................................................
Signatura i segell de l'empresa

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, la Cambra us informa que
les dades de caràcter personal que ens proporcioneu quan empleneu un formulari que aparegui en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels
quals és la Cambra, i seran tractats amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius, també podran ser cedides a tercers amb finalitats estrictament
d'informació empresarials. Doneu el vostre consentiment perquè les dades es tractin de forma automatitzada amb la finalitat indicada. El fet d'emplenar aquest
formulari implica que reconeixeu que la informació i les dades personals que ens indiqueu són vostres, exactes i certes.
L'usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat
amb el que disposa la Llei 34/2002, d'1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment
prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a la següent direcció:
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA, C/ Cervantes, 7, 43500.- TORTOSA.

Curs: LES CLAUS PER REPENSAR L’EMPRESA
(Una oportunitat per construir el futur)

Introducció

Inscripcions i aules

Les empreses i els directius s’enfronten a un conjunt
de canvis que els forcen a prendre decisions
complexes i d’un alt grau de compromís en un entorn
que canvia a gran velocitat.
Els elevats marges del passat, mercat de demanda,
permetien fer un tipus de gestió que avui en dia és
insostenible. Els productes són cada vegada menys
diferenciables, els consumidors i clients tenen més i
millor informació, de manera que exigeixen
adaptacions més sofisticades dels productes existents,
més prestacions, flexibilitat i una adaptació constant
als seus requeriments, amb capacitat de percebre
diferència i, naturalment, a un preu ajustat.
Aquest curs està pensat com un “espai per ajudar a
pensar”. Un espai on l’empresari interactuï amb un
professional amb una dilatada vida empresarial,
seguint i compartint situacions i experiències que
tenen com a objectiu descobrir les seves alternatives i
oportunitats de millora per “aconseguir que les coses
passin”.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa.
Cervantes, 7 , 43500-Tortosa , Telf.
977441537 / Fax. 977444370
Email: emontagut@cambratortosa.com

Perfil dels participants
· Empresaris amb experiència de varis anys al front
del negoci.
· Directius i comandaments amb capacitat de decisió.
· Persones amb actitud de créixer professionalment.
· Persones amb actitud positiva envers lo nou.
· Persones amb actitud proactiva envers l’objectiu del
curs i el seu format.
· Persones amb inquietuds de canvi i voluntat de
posa’l en marxa.

La Cambra es reserva el dret de canviar les dades del curs i de, en cas
de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar-lo.

Drets d’inscripció
65 € (documentació inclosa).
Avantatge fiscal: Les activitats de formació donen dret a practicar una
deducció del 5% o del 10% en la quota íntegra, segons la Llei de l’Impost
de Societats.

AQUEST CURS ES POT BONIFICAR
La Cambra de Comerç té, a la seva disposició, el
servei de gestió de bonificacions de la formació
dels treballadors de les empreses, de la Fundació
Tripartita.

Temari i sessions:
1.- Per a què serveix el pla estratègic.

Repensar les
pròpies idees de negoci. Mapa de conceptes clau del pla estratègic. Repensar el
model de negoci i les funcionalitats. Rol de la direcció i dels col·laboradors.
Organització interna. On som, on volem anar?

2.-Repensant el negoci.

Models de creixement. Models de
creació de valor (exemples de com ho fan els millors). Model de negoci orientat
al client. Per què ens compren??. Valor per preu. Productes i serveis versus
experiències. Casos de “valor x preu” (participació activa dels assistents). Idees
guanyadores. Qui té un client té un tresor.

3.- L’estratègia dels oceans.

Dates i horari

El Màrqueting del segle XXI.
Fronteres del mercat. Oceà blau, oceà vermell. Variables del negoci d¡un “cas”.
Mapa estratègic de l’empresa “cas”. Esquema de les quatre accions. Anàlisi de
l’esquema de les sis vies per cercar noves fronteres. Preparació del mapa
individual.

De 10.00 a 13.30 h. i 15.30 a 18.00 h.

4.-Procés per implantar un pla estratègic.
5.-On som, i rol dels actors. Rol de la direcció. Importància de

15 DE JUNY DE 2012
Durada
6 hores

Ponent
Joan Jubert de Jubert+Partners

la participació i de l’equip de treball. Autoritat i poder. Organigrama (de
l’empresa, cas). Evolució i resultats històrics (cas).

6.-Anàlisi. DAFO. Anàlisi competència. En qui negoci estem??.
7.-Desenvolupament. Identificar oportunitats i alternatives. Visió,
missió i valors, proposta de línies estratègiques, objectius estratègics. Pla
d’accions en línia. Inversions, recursos i finançament.

8.-Síntesi.

Projeccions econòmiques. Validació. Identificació de les
resistències al canvi i propostes d’acció. Programa de posada en marxa.

9.-On som i on podem anar?

Exposició individual del quadre estratègic de cada empresa. Discussió en grup
de cada cas. Síntesi de les aportacions fetes.

Curs: LES CLAUS PER REPENSAR L’EMPRESA . FULL D'INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:..........................................................................Data naixement:..........................
Adreça:....................................................................................... D.N.I.:..........................................
CP i Població: .............................................................................Telèfon:.......................................
Empresa: .................................................................................... N.I.F...........................................
Adreça:................................................................... CP i Població:.................................................
Telèfon: ..................................................................Fax:.................................................................
Email:......................................................................Web:...............................................................
Signatura i segell de l'empresa
En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, la Cambra us informa que
les dades de caràcter personal que ens proporcioneu quan empleneu un formulari que aparegui en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels
quals és la Cambra, i seran tractats amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius, també podran ser cedides a tercers amb finalitats estrictament
d'informació empresarials. Doneu el vostre consentiment perquè les dades es tractin de forma automatitzada amb la finalitat i ndicada. El fet d'emplenar aquest
formulari implica que reconeixeu que la informació i les dades personals que ens indiqueu són vostres, exactes i certes.
L'usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d'exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat
amb el que disposa la Llei 34/2002, d'1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment
prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a la següent direcció:
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA, C/ Cervantes, 7, 43500.- TORTOSA.

