
Convocatòria: 
Oberta a partir del 20 de juliol i
fins a cobrir les places. 

Assessoraments per la
millora de la
competitivitat i
creixement de les
empreses
agroalimentàries del
Bages

Rebost del Bages - Xarxa Productes de la
Terra

Més informació a www.rebostbages.cat
i al 93 693 03 96

Amb el suport de:Organitzat per:

Formulari inscripció:
https://ja.cat/Gn7HH

http://www.bagesttt.cat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfwuwYJuUUwiPGhDIj7RNcYDObIG0kj2OyJGyHoUKtaAlWMA/viewform


Metodologia de treball i beneficis del programa

Treball amb el concepte de "Business coaching", dirigit a empreses que tenen el
repte de crear, fer créixer, innovar o internacionalitzar-se, portar el seu negoci al
següent nivell. Metodologia basada en el desenvolupament de negoci (valor i
mercat), desenvolupament de l'organització, desenvolupament d'aliances i xarxa
de col·laboradors. Enfocament perquè les empreses es puguin fer preguntes
rellevants per definir el projecte empresarial i ampliar les possibilitats d'èxit. 

- Aclarir objectius, millorar estratègia, definir plans d'acció. 
- Desafiar suposicions i considerar noves opcions. 
- Millorar i agilitzar els processos de presa de decisions. 
- Fer progressos en el negoci de forma més ràpida i efectiva. 
- Estalviar temps i diners. 
- Aclarir i millorar les necociacions amb possibles socis comercials i inversors. 
- Millorar el teu lideratge i el treball en equip.

ÉS HORA DE DEMOSTRAR 
EL TEU TALENT!

Amb el suport de:Organitzat per:

Assessoraments per la millora de la
competitivitat i creixement de les empreses
del Rebost del Bages

Convocatòria
Convocatòria oberta a partir del 20 de juliol i fins a cobrir places.
El programa preveu un màxim de 8 empreses participants.
Selecció de les empreses per ordre d'inscripció.

Més informació a: www.rebostbages.cat i
rebostbages@ccbages.cat i/o 93 693 03 96

INSCRIPCIONS A: https://ja.cat/Gn7HH

Objectius

Actuació dirigida a portar a terme un programa d'assessorament en matèria de
gestió a empreses agroalimentàries que formen part del Rebost del Bages amb
l'objectiu de millorar la seva gestió empresarial, consolidar-se en el mercat,
afrontar canvis i fomentar la seva competitivitat. 

http://www.bagesttt.cat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfwuwYJuUUwiPGhDIj7RNcYDObIG0kj2OyJGyHoUKtaAlWMA/viewform

