FORMACIÓ CONTINUADA

CURSOS

ANOIA

1r semestre

Comercial i màrqueting
Comerç internacional
Econòmica, financera i fiscal
Noves tecnologies i informàtica
Personal i RH
Producció i logística

2019

Cambra Barcelona
“doing business”

Comercial i màrqueting
Negociació de condicions de venda:
tanca comandes i defensa el marge

(15 hores)

Troba les eines i l’estratègia per reforçar les teves tècniques de negociació comercial i defensar el teu preu de
venda, evitant l’excessiva pressió del client.
18-25 febre/4 març 2019

9-14 h

€ 305

Comerç internacional
Com negociar crèdits documentaris

(6 hores)

Coneixeràs en profunditat els crèdits documentaris i podràs fer una bona negociació, tant amb els clients, com
amb els proveïdors i els bancs.
2 abril 2019

9-15 h

Gestió de transport marítim de
contenidors

€ 170

(10 hores)

Coneix amb profunditat la gestió del transport marítim de
contenidors per tal de negociar correctament una operació internacional, reduint els costos i millorant la seguretat. Obtindrem així una visió transversal del comerç
internacional, relacionant el transport marítim de contenidors amb operacions triangulars, formes de pagament i
fiscalitat, entre d’altres.
8-15 maig 2019

9-14 h

€ 235

Documents que ha de conèixer un
(10 hores)
exportador/importador i la seva gestió)
Coneixeràs els documents més importants del comerç
internacional, com omplir-los i en quin punt del procés
logístic s’utilitzen. També t’ensenyarem com reduir els
riscos i el costos del procés d’internacionalització.
11-18 juny 2019

9-14 h

€ 230

Econòmica, financera i fiscal
Tancament comptable i fiscal de
l’exercici 2018

(6 hores)

Com cada any, analitzarem l’actualitat comptable i fiscal i
tots aquells temes que afecten al tancament de l’exercici
2018. Es tracta d’un curs de 6 hores on farem un repàs
de manera general els aspectes més rellevants a l’hora
d’encarar el tancament comptable fiscal de l’exercici. Durant el curs també analitzarem diverses consultes i resolucions publicades durant l’any per les Autoritats Fiscals,
intentant aclarir els criteris i posicions.
9-15 h

€ 175

Comptabilitat. Perfeccionament

(25 hores)

24 gener 2019

Repassarem el Pla General Comptable i els principis
comptables obligatoris que han de regir la comptabilització de les transaccions econòmiques que es produeixen en
la vida de les empreses.
23-30 maig/6-13-20 juny 2019

9-14 h

€ 450

Noves tecnologies i informàtica
Power BI: gestiona les dades

(15 hores)

Les eines power de Bi ens permeten analitzar dades de
l’empresa de qualsevol àrea i ens facilita informació objectiva i útil per a presa de decisions i seguiment de la
nostra empresa o àrea empresarial. En aquesta formació donarem els coneixements per usar-ho i aprofitar al
màxim les seves opcions.
30 gener/6-13 febrer 2019

9-14 h

PowerBi: Gestiona les dades. 2n. Nivell

€ 270

(10 hores)

Per a professionals interessats en aprofundir en els oneixements de Power BI per a treure el màxim partit a les
seves aplicacions.
27 març/3 abril 2019

9-14 h

€ 185

Eines avançades d’Excel

(15 hores)

Vols augmentar la productivitat i millorar la qualitat de la
feina en el dia a dia? Coneix totes les possibilitats que et
dóna aquest programa.
14-21-28 maig 2019

9-14 h

€ 195

Personal i RH
Actualització en matèria laboral
i de la Seguretat Social 2019

(10 hores)

La formació té per objecte l’estudi dels canvis legislatius
previstos per 2019 així com la consolidació de la regulació
d’aquestes matèries d’acord amb normatives anteriors.
21-28 març 2019

9-14 h

€ 210

Producció i logística
Control i optimització de la produccció
industrial

(12 hores)

Facilitarem les eines efectives per treballar amb funcions
operatives per a la planificació de la producció, gestió logística i aprovisionament en funció dels requeriments de
direcció comercial, responsables funcionals, etc., tot tenint en compte la capacitat productiva de l’empresa.
5-12-19 juny 2019

9-13 h

Condueix amb èxit equips de,
producció magatzem, manteniment

€ 250

(10 hores)

T’ajudarem a posar en marxa estratègies per mantenir
estable i amb el màxim rendiment el sistema (grup humà
i recursos materials) que gestiones en l’àmbit de la producció, magatzems i/o manteniment.
27 febrer/6 març 2019

9-14 h

€ 270

NOU

campuscambra
A més de la Formació Continuada, Cambra Barcelona
t’ofereix:
• FORMACIÓ A MIDA
• FORMACIÓ ONLINE (Campus Empresarial Virtual)
-10 %

Soci Bàsic

• FORMACIÓ D’EMPRESARIS I DIRECTIUS
-10 %

Soci Business

Bonificació de la formació
Recuperar parcialment la inversió en formació és possible en tots
els cursos de 2 hores o més sense cost addicional.
Si la teva empresa inscriu treballadors als cursos i programes de
Cambra Barcelona, realitzem les gestions de bonificació necessàries,
i t’informem àmpliament sobre:
• L’import que pots bonificar

C u rs o s
ables
bonific

• Els requisits de bonificació
• Els passos a seguir
• Com rebràs aquesta bonificació per al curs escollit

Informa’t
Laura Dalmau
ldalmau@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5354)

Curs presencial

Curs online

On es fan els cursos

Delegació de la Cambra a l’Anoia
c/ Born, 5 baixos
Igualada

Informació i inscripcions
Pepita Solé
igualada@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 1035)
www.cambrabcn.org/formacio

Promoció Club Cambra
-10 %

Soci Bàsic

Condicions de matriculació per a la formació continuada
• L’import de la matrícula s’haurà d’abonar, com a data límit, 48 hores
abans de l’inici del curs.
• Si s’anul·la la inscripció durant les 24 hores prèvies al curs no es
procedirà a la devolució de cap import. En aquest cas, es podrà cedir
la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a la Cambra
les dades del nou participant.
• La Cambra es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arribés al mínim
d’assistents (comunicant-lo oportunament). En cas d’anul·lació per
part de Cambra es retornarà la totalitat de l’import abonat.

Cambra Barcelona
“doing business”

