FORMACIÓ CONTINUADA

CURSOS

MARESME

1r semestre

Comercial i màrqueting
Comerç internacional
Desenvolupament de competències
Econòmica, financera i fiscal
Noves tecnologies i informàtica
Producció i logística

2020

Cambra Barcelona
“doing business”

Comerç internacional
Captació de nous clients el Venedor
“Marine”

(15 hores)

Actualment es requereixen nous mètodes d’acció comercial: els tradicionals deixen pas a noves maneres de contactar i de captar operacions en un entorn extraordinàriament competitiu. En el curs pretenem que cada participant
potenciï les seves destreses en la tasca més difícil que un
comercial pot arribar a dur a terme: la captació de nous
clients.
5-12-19 març 2020

9-14 h

Converteix el departament d’atenció
al client en el teu millor venedor

€ 340
(10 hores)

NOU

Potencia la gestió i habilitat comercial enfortint la relació
amb els clients i generant fidelització.
19-26 maig 2020

9-14 h

Planificant els objectius de venda 2020:
estratègia i desenvolupament

€ 250
(8 hores)

Et facilitarem les eines de planificació, seguiment, organització i execució de la tasca comercial per arribar als
teus objectius de venda.
23 gener 2020

9-14 h i 15-18 h

Sessió Flash de vendes: vendre és humà

€ 205
(5 hores) NOU

No ho dubtis!! Tots estem en el negoci de les vendes. En
el taller parlarem de l’art de convèncer, persuadir i influir
en els altres.
20 febrer 2020

9-14 h

€ 170

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.
31 març 2020

9-15 h

Els nous Incoterms 2020

€ 170
(5 hores)

Aprofundeix en la utilització correcta dels nous Incoterms i
resol tots els interrogants en aquesta matèria.
5 març 2020

9-14 h

€ 170

Gestió administrativa en comerç
exterior. Nivells 1 i 2

(35 hores)

Aprendràs la realitat de tot el procés seqüencial
d’importació i exportació de mercaderies, donant especial
importància a la logística del producte i les formes de cobrament de la venda.
9-14 h € 690

11-18-25 febrer/3-10-17-24 març 2020

Gestió de transport marítim de
contenidors

(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.
12-19 maig 2020

€ 235

9-14 h

Desenvolupament de competències
Gestió del temps i tècniques de
productivitat

(11 hores)

T’ajudarem a desenvolupar habilitats de control i gestió
que et permetin administrar de forma més eficient el teu
temps.
9-16 juny 2020

9-14.30 h

€ 270

Econòmica, financera i fiscal
Comptabilitat general informatitzada.
Iniciació

(30 hores)

Inicia’t a la comptabilitat sense por, d’una manera fàcil,
entenedora i pràctica! Encara que no tinguis coneixements
previs o siguin molt bàsics, al final del curs obriràs i tancaràs una comptabilitat i entendràs tot el cicle comptable.
7-14-21-28 maig/4-11 juny 2020

Qüestions generals de l’IVA

9-14 h

€ 495
(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.
17-24 abril 2020

9-14 h

€ 230

Noves tecnologies i informàtica
Excel iniciació

(10 hores)

T’iniciaràs en el programa Excel i coneixeràs el seu potencial per aplicar a la teva feina.
27 març/3 abril 2020

9-14 h

Excel perfeccionament i dreceres
de teclat

€ 165
(10 hores)

Perfeccionaràs els teus coneixements de les possibilitats
que dóna el programa informàtic Excel amb la finalitat
d’augmentar la productivitat i millorar la qualitat de la feina en el dia a dia.
9-14 h

€ 195

Excel per a experts: domina les
macros

(15 hores)

9-16 gener 2020

Les macros són útils per automatitzar accions molt repetitives. En el curs perfeccionaràs i coneixeràs totes les
possibilitats que dóna aquest programa informàtic per elaborar les macros i millorar la teva productivitat.
8-15-22 maig 2020

9-14 h

€ 215

Producció logística
Control i optimització de la producció
industrial

(12 hores) NOU

Els clients són cada cop més exigents a l’hora de demanar
els terminis d’entrega de les comandes; volen promptitud
i fiabilitat de la data comunicada. En el curs analitzarem i
aplicarem les tècniques necessàries per establir terminis
d’entrega exactes als clients i complir així amb els nostres
compromisos.
21-28 abril/5 maig 2020

15-19 h

€ 250

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 Maresme
TecnoCampus Mataró-Maresme
c/ Tordera, 3. Torre TCM 3 Planta baixa
Mataró

Informació i inscripcions
Mercè Martí
Mireia Pardo
mataro@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 1036)
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”

