COMPETITIVITAT

DETECCIÓ DE
NECESSITATS EN
COMPETITIVITAT
SERVEI D’ACOMPANYAMENT
EMPRESARIAL
La competitivitat de l’empresa depèn de la seva capacitat per dissenyar i impulsar una estratègia individual que li permeti avançar en un entorn global,
complex i canviant.

T’ajudem a detectar les oportunitats per fer front als teus
reptes:
• Què puc fer per aprofitar les oportunitats de negoci que
es presenten a la meva empresa?
• Estic perdent oportunitats de millora que ens permetrien ser més competitius?
• Quines condicions organitzatives permeten sustentar
una estratègia emprenedora?
• Com puc incloure la innovació dins els procés estratègic
de creació de valor de l’empresa? Quin paper hi juguen
les persones?
• Com puc obtenir la màxima rendibilitat de la inversió en
innovació?

DESCRIPCIÓ
En el servei s’ofereix:

I, sobretot, t’acompanyem per poder posar en marxa les
accions detectades.

• Intercanvi d’informació amb l’empresa per a detectar conjuntament les oportunitats de millora i de negoci pròpies de l’empresa.
• Posar a disposició de l’empresa els programes personalitzats i
les eines disponibles per poder millorar la seva competitivitat.
• Proposar a l’empresa un pla d’acompanyament a mida, que
consisteix en un pla d’actuacions concretes i l’acompanyament necessari per a dur-les a terme.
• Per completar la reunió es recomana realitzar el diagnòstic
de competitivitat, que consisteix en un estudi detallat i amb
profunditat per detectar les oportunitats d’incrementar la competitivitat i l’èxit empresarial.

OBJECTIUS

COST

• Analitzar la situació actual de l’empresa per detectar
oportunitats de millora en l’estratègia i el model de negoci.
• Proposar mecanismes per millorar la seva competitivitat
des de la gestió del negoci.
• Orientar l’empresa en la millora de les seves capacitats
internes per afrontar futurs reptes amb èxit.

La reunió i la definició del pla d’acompanyament són gratuïts i
sense cap compromís.
El diagnòstic de competitivitat (opcional) té un cost de 600€.

METODOLOGIA
Entrevista personalitzada per detectar oportunitats de
millora i posterior definició d’una proposta de pla d’acompanyament a mida, que respongui a les necessitats específiques de l’empresa i estigui alineat amb la seva estratègia.
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