Butlletí empresarial núm 31

FORMACIÓ DESTACADA:
Tècniques per a millorar la producció
L’objectiu de la formació és proporcionar coneixements teòric-pràctics i eines per tal
de controlar, millorar i optimitzar els processos productius. Especialment útil si es
realitza producte repetitiu, però també si es fabriquen peces úniques.
És una formació pensada tan per empreses grans com per petits tallers.
(Responsables de fàbrica o taller, caps d’operacions, planificadors, responsables de
producció, enginyers de processos i/o industrials, responsables de millora continua i
tècnics preparadors de màquina).
Data i lloc: 20 de juny de 2016 – de 9.00h a 13.30h.
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (Enric Prat de la Riba, 17, 1er pis de
Torelló).
Imparteix: Marc Pujol. Enginyer industrial
Cost: gratuït
Inscripcions: per correu electrònic a empresa@gesbisaura.cat
Per a més informació clicar aquí, trucar al Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura (93 859 22 26) o enviant un correu electrònic a empresa@gesbisaura.cat.

Conèixer la teva empresa. Aspectes comptables i fiscals de la PIME
L’objectiu de la formació serà oferir una visió global del funcionament i les eines
per a la gestió de la comptabilitat i fiscalitat de l’empresa.
Formació adreçada a empresaris o professionals que vulguin tenir coneixements del
com funciona la comptabilitat i fiscalitat de la seva empresa.
És una formació amb una part més teòrica d’exposició de conceptes però també hi
ha una part molt fonamental pràctica i participativa, on els assistents hauran
d’exposar dubtes i inquietuds en relació els conceptes explicats.
Data i lloc: 30 de juny de 2016 – de 9.00h a 13.00h.
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (Enric Prat de la Riba, 17, 1er pis de
Torelló).
Imparteix: Joan Riera. Professional comptable i gestor
Cost: gratuït
Inscripcions: clicar aquí
Per qualsevol dubte: empresa@gesbisaura.cat / 93 859 22 26

PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT
Us recordem que el termini per presentar candidatures al programa Accelera el
Creixement, promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEC, finalitza el dia 6 de
juny de 2016.
+ informació: Programa Accelera el Creixement

SUBVENCIÓ PER A LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL.
Programa ocupació per la indústria.
El termini de presentació de sol·licituds s’ha prorrogat fins al dia 31de desembre.
+ informació Programa ocupació per la indústria i Bases de la subvenció

SETMANA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 2016 – d’ACCIÓ
Consulta la programació prevista per la Setmana de la Internacionalització 2016.
+informació: clica aquí

PROPERAMENT:
Nova edició del Programa de Desenvolupament Comercial
El programa s’adreça a empreses de la Vall del Ges, Orís i Bisaura que volen
reforçar la seva capacitat comercial per assolir amb èxit els seus objectius de
vendes i de negoci.
Concretament, l’objectiu és ajudar a les empreses participants a millorar la
capacitat comercial, a partir de la implementació d'un pla de màrqueting i vendes
que els permeti ampliar el volum i la qualitat de la seva cartera de clients.
+ informació: empresa@gesbisaura.cat / 93 859 22 26. Cal inscripció prèvia.

Programa de millora de la comunicació empresarial
El programa d’adreça a empreses de la Vall del Ges, Orís i Bisaura que volen
millorar la seva capacitat de comunicació interna i externa de l’empresa.
L’objectiu és ajudar a les empreses a millorar la seva comunicació empresarial, a
partir de l’elaboració i execució d’un pla de comunicació empresarial que els
permeti millorar la presentació de l’empresa i dels seus productes i adquirir nous
coneixements per incrementar l' eficàcia i eficiència en la forma de comunicar-se
tant interna a la organització com a l‘ exterior.
Més informació: empresa@gesbisaura.cat / 93 859 22 26. Cal inscripció prèvia.

