Número 14, de 27 d’abril de 2012
GESTIÓ EMPRESARIAL: MÒDUL GERENCIAL, COMERCIAL I
INFORMÀTIC

10 de maig a 5 de juliol
(Avda. Roma, 7 - Tarragona)

Claus per fer créixer la teva mirco-empresa
L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de
Tarragona, en la seva línia d’impuls al territori i l’emprenedoria, promou estratègies de
dinamització del sector empresarial, amb la finalitat de generar i millorar l’activitat
econòmica i ocupació al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, per aquest motiu
organitza aquesta acció formativa.

Objectius
Capacitar al col·lectiu d’artesans/es, professionals de l’agricultura ecològica i persones
emprenedores de tots els sectors econòmics a adquirir competències bàsiques en
aspectes clau de la gestió empresarial, que els ajudarà a professionalitzar el seu
negoci amb l’objectiu de consolidar-lo i fer-lo créixer.

Durada
30 hores, repartides en 3 mòduls: gerencial, comercial i informàtic.

Destinataris/àries
S’adreça fonamentalment al col·lectiu d’artesans/es, professionals de l’agricultura
ecològica i persones emprenedores de tots els sectors que hi puguin estar interessats.

Programa
Mòdul gerencial (10h)
- Habilitats directives
- Eines de control d’empresa
- Anàlisi de costos de l’empresa
Mòdul comercial (10h)
- Estudis de mercat
- El pla de màrqueting
- Tècniques de venda
Mòdul informàtic (10h)
- Gestió de correu electrònic
- Paquet office: word, excel, power point
- Introducció a les xarxes socials

Calendari
Del 10 de maig al 5 de juliol, els dijous de 9:00h a 12:00h.
Els dies 17 de maig, 7 i 28 de juny l’horari serà de 9:00h a 13:00h
Lloc
Avda. Roma, 7 – 6ª planta, Tarragona

Per a més informació i inscripcions, podeu posar-vos en contacte amb:
Àrea de Recursos Humans i Polítiques Activies d’Ocupació –
Telèfon 977 249 488 - pao@dipta.cat
Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

