campuscambra
Formació d’empresaris i directius
MÒDUL

1

PROGRAMA
DIRECCIÓ DE PIMES

CURS DE DEFINICIÓ DE NEGOCI I ESTRATÈGIA
Juny 2021

-10%

per a socis Business
del Club Cambra

DEFINICIÓ DE NEGOCI I ESTRATÈGIA (MÒDUL 1). Del 4 al 23 de juny de 2021 (20 h)
Dies 4, 9, 18 i 23 de juny de 9.30 a 13.00 h. Dies 11 i 16 de juny de 9.30 a 12.30 h.
Formació Aula Virtual (zoom). Del 4 al 23 de juny de 2021 (20 h)

En un entorn constant de canvi com l’actual, els
reptes de l’empresa pime i la presa de decisions
per part de la direcció/propietat en tots els
aspectes que afecten al futur de l’empresa,
prenen un paper rellevant.
Les noves tecnologies, la immediatesa de les
comunicacions, l’acció directa en el mercat per
diferents i nous canals, la incorporacio i creació
de nous perfils professionals, la valoració i
creació de nous conceptes i negocis,... Aquests
aspectes entre d’altres, fan que es requereixi
afegir valor al negoci i també detectar i adaptarse a les noves necessitats i oportunitats,
minimitzant els riscos... a vegades però, la
necessària dedicació al dia a dia, no deixa temps
per passar a l’acció.
El programa de Direcció de pimes, t’ofereix
un espai de reflexió i anàlisi on treballaràs,
descobriràs i compartiràs les eines, la
metodologia i els coneixements adequats que
et permetran desenvolupar de forma pràctica,
aquesta visió futur del teu negoci amb seguretat.
En aquest primer mòdul del curs: definició del
negoci i estratègia, que realitzarem el mes de
juny 2021 mitjançant Aula Virtual, treballarem de
forma pràctica com realitzar un autodiagnòstic
de propi negoci, i aprendrem a desenvolupar des
d’un posicionament estratègic, el pla del negoci
de l’empresa a mitjà i llarg termini.

QUÈ ACONSEGUIRÀS?
Aprendre a desenvolupar des d’un posicionament estratègic
el pla del negoci de l’empresa a mitjà i llarg termini.
Conèixer com prendre decisions d’una manera raonada,
lògica, estructurada, innovadora i proactiva.
DESTINATARIS
Empresaris/es, directors/es i gerents de petites i mitjanes
empreses.
METODOLOGIA
Aprendrem mitjançant l’experiència i coneixements del
formador, amb exemples i casos pràctics, dinàmiques de
grup, exercicis de reflexió i debat, i experiències d’èxit.
PROGRAMA
• Taller d’expectatives: situació econòmica global
• 
Posició competitiva actual: detecció d’oportunitats. Com
realitzar l’autodiagnosi
• 
On vull anar: visió i missió. Exemples de visions
engrescadores. Com definir una visió compartida per tota
l’organització?
• 
Establiment de l’estratègia: alineament dels objectius
amb la visió empresarial
• 
Pla d’acció: elements per a un pla d’acció efectiu. La gestió
del canvi: impulsors i resistències
• 
Eines de mesura, seguiment i control: com vincular
els indicadors a la presa de decisions? El quadre de
comandament integral
PROFESSOR
Josep Maria Moré
Consultor en la formulació i implementació de plans estratègics a la
PIME. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. MBA per
l’IESE. Forma part de diversos Consells d’Administració.

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
El preu de la matrícula és de 540 euros (exempt d’IVA)
Per inscriure’s, els participants hauran d’emplenar el
qüestionari que rebran prèviament i lliurar-lo a la Cambra
de Comerç de Barcelona. Un cop rebut el qüestionari, es
confirmarà la plaça per correu electrònic. Places limitades.

Més informació
i inscripcions
Txus Martínez

mjmartinez@cambrabcn.cat

902 448 448 ext. 5396
Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn
www.cambrabcn.org

AJUTS A LA FORMACIÓ
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula
del curs segons l’establert per la Fundación Estatal par la
Formación en el Empleo (FUNDAE). Des de la Cambra us
podem informar de les condicions per poder gaudir-ne i si ho
desitgeu fer el tràmit a Fundae.
DESCOMPTES
• 15% de descompte per a autònoms
• 10% des descompte socis Club cambra Business
• 10% des descompte ex-alumnes directius

