FORMACIÓ CONTINUADA

CURSOS

BARCELONÈS NORD

1r semestre

Comercial i màrqueting
Comerç internacional
Desenvolupament de competències
Econòmica, financera i fiscal
Gestió empresarial
Personal i RH
Qualitat, prevenció i medi ambient

2020

Cambra Barcelona
“doing business”

Comercial i màrqueting
Noves estratègies de fixació de preus
i marges: Pricing

(6 hores)

Aprofundirem en les opcions de que disposem per a
aprofitar al màxim la rellevància i percepció de l’eina
estratègica del Preu.
31 març 2020

€ 160

9-15 h

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.
16 juny 2020

€ 160

9-15 h

Gestió de compres internacionals
i importacions duaneres

(10 hores)

Desenvolupa una estratègia global de compres i valora els aspectes claus a negociar en els contractes
de compra-venda internacional des del punt de vista
del comprador, les implicacions fiscals i duaneres dels
processos d’importació.
19-26 maig 2020

€ 240

9-14 h

Desenvolupament de competències
Condueix amb èxit equips de
producció, magatzem, manteniment

(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.
21-28 abril 2020

9-14 h

€ 270

Taller pràctic d’escriptura
empresarial

(10 hores)

Revisarem com perfeccionar l’escriptura per les tasques diàries a l’empresa i com millorar així la imatge
de l’empresa a nivell intern i extern.
3-10 juny 2020

9-14 h

Transmet il·lusió al teu equip
i augmenta el seu compromís

€ 235

(15 hores)

Desenvolupa i millora les teves capacitats de gestió i
potencia les teves habilitats per treballar els punts febles del teu equip.
17-24-31 gener 2020

9-14 h

€ 320

Econòmica, financera i fiscal
Anàlisi i interpretació dels estats
comptables i financers

(20 hores)

Dirigit a emprenedors, gerents de pimes, professionals
lliures que vulguin tenir els coneixements necessaris
per tal de poder controlar les seves empreses des del
punt de vista economicofinancer.
25 febrer/3-10-17 març 2020

9-14 h

Qüestions generals de l’IVA

€ 340

(10 hores) NOU

La intenció del curs és traslladar els coneixements i
donar una visió global de l’IVA, on es pugui entendre el
seu funcionament, els conceptes que la Llei incorpora i
trets característics de les operacions afectes a l’impost.
També analitzarem diverses consultes i resolucions publicades durant l’any per les autoritats fiscals, intentant
aclarir els nous criteris i posicions.
7-14 maig 2020

9-14 h

€ 230

Gestió empresarial
Prevenir i gestionar queixes
i reclamacions

(15 hores)

Ni la millor organització, ni els millors professionals
poden evitar que es produeixin situacions de reclamació dels clients. En el curs t’explicarem altres mitjans, a
més de la negociació i de la diplomàcia per evitar i desactivar situacions conflictives.
12-19-26 març 2020

€ 305

9-14 h

Personal i RH
Actualització en matèria laboral
i de la Seguretat Social 2020

(10 hores)

L’acció formativa té per objecte l’estudi dels canvis legislatius previstos per 2020 així com la consolidació de
la regulació d’aquestes matèries d’acord amb normatives anteriors.
19-26 febrer 2020

€ 210

9-14 h

Qualitat, prevenció i medi ambient
Sistema 5’s d’ordre i neteja.
La millora de l’entorn de treball

(6 hores)

Coneix la metodologia de les 5’S, com a mètode estructurat per portar a terme una campanya d’ordre i
neteja a l’empresa que et permetrà millorar les condicions de treball i de seguretat laboral.
12 febrer 2020

9-15 h

€ 170

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
formacio@cambrabcn.org
902 448 448

Curs presencial

Curs online

On es fan els cursos

Delegació de la Cambra al Barcelonès Nord
Polígon Les Guixeres, s/n (Edifici BCIN)
Badalona

Informació i inscripcions
Tona Requena
Lídia Galí
badalona@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 1031)
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”

