
Setmana Mundial  
de l’Emprenedoria
Del 14 al 20 de novembre

Networking ferEmpresa
Espai de col·laboració entre persones emprenedores que ofereix:
• Informació sobre els beneficis de la cooperació empresarial
• Aprendre a identificar el teu perfil i a presentar el teu projecte
• Networking per establir relacions empresarials

15 de novembre, de 17.30 a 19.30 h. 
Centre Bit Raiguer
Ponent: Aina Seijo, formadora

Inscripcions

Jornada Enisa
Jornada per presentar les línies de finançament 2022 orientades a ajudar a projectes viables 
i innovadors, de recent creació o consolidats.

Programa:
• Benvinguda
• Presentació del finançament d’Enisa
• Torn de preguntes
• Taula rodona
• Torn de preguntes

En línia - 16 de novembre, de 10.00 a 11.30 h. 
Ponent: Alberto Moratiel, responsable de Promoció d’Enisa

Inscripcions

Com exprimir el teu perfil de Linkedin
Càpsula formativa destinada a construir i millorar el perfil de Linkedin per aconseguir atenció 
i generar contingut rellevant.

En línia - 16 de novembre, de 12.00 a 13.30 h. 
Ponent: Lidia Nicolau, de la Fundació Universitat Empresa  
de les Illes Balears (FUEIB)

Inscripcions

Com fer un pla de màrqueting
Què ofereixes al mercat i què has de comunicar?  
Un bon pla de màrqueting ha de començar amb un enfocament del negoci des de la base.

Aquesta formació ofereix una visió clara i fàcil per elaborar un full de ruta que inclogui l’anàlisi 
del negoci des del nivell de comunicació fins al màrqueting. Tot, per a aconseguir un pla 
d’acció efectiu d’una forma simple i enfocada que ens permeti obtenir els resultats de vendes 
desitjats.

17 de novembre, d’11.00 a 12.30 h.  
Sala de Actes de la Conselleria de Transició Energètica, 
Sectors Productius i Memòria Democràtica / Streaming.
Ponent: Juanjo Amengual, consultor especialista en màrqueting, 
vendes i desenvolupament de negoci

Inscripcions

Elevator pitch:  
impacta i captiva en 60 segons
 
Càpsula formativa per entrenar habilitats per a una micropresentació. 

En línia - 17 de novembre, de 12.00 a 13.30 h. 
Ponent: Lidia Nicolau, de la Fundació Universitat Empresa  
de les Illes Balears (FUEIB)

Inscripcions

Franquícies, la idea de negoci  
per emprendre i créixer
Programa:
1.  La franquícia com a model de negoci
• Elements essencials d’una franquícia
• Compromisos que assumeix l’empresa franquiciadora
• Compromisos que assumeix el franquiciat
• Tipologies de franquícies i diferents perfils de franquiciats
2.  Emprendre amb una franquícia. Avantatges i inconvenients
• Pos en marxa el meu propi negoci o munt una franquícia?
• Claus per triar una franquícia.
• Obligacions financeres. Quins compromisos assumim?
• Cadena de franquícies vs. Cadena de locals propis.
• Què necessit per fer del meu negoci una franquícia?
• Casos d’èxit.

En línia - 18 de novembre, de 12.00 a 14.00 h.
Ponent: María José del Castillo, formadora

Inscripcions

https://app.iempren.es/altaActivitat/eyJpdiI6IkRFR3NIMVoza0MzOUZLOFVlQVR6blE9PSIsInZhbHVlIjoicWhxN1VDMyt0cWhBZUE5QWExajlwUT09IiwibWFjIjoiMGQ4ZTViMTI2YmEzMzAwMWM2YTE2YzZiYjNjYzIyNThjNGE3YjQ3NTM5ZDMzNTcyYjQ2MmIzZDhiNzE5YmJjNCJ9
https://app.iempren.es/altaActivitat/eyJpdiI6IlhLdzlobTZERzRDRlVuNTRIMlltaFE9PSIsInZhbHVlIjoiVloxT0JCQmxVZzJybmRJU0FkcG1zZz09IiwibWFjIjoiZjNhY2FjOTllNGIyZGJhZjMxYTQzNGU5YzAzY2Y0ZmQzMzczM2I5YmNmZjAyOWQwYjQ4MWIzMjM5NmU5ZGUyMCJ9
https://content.fueib.org/ca/com-treure-suc-al-perfil-de-linkedin
https://app.iempren.es/altaActivitat/eyJpdiI6IlJCRTJ1MGRPbHVrUDJlWlwvZzZpcEpBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkQyNlwvVnBcL2pjTDg0RjIxU0M3Ym1rUT09IiwibWFjIjoiNDk3YzIxZTU3ZTNiM2JlMGRhNDNlZDM3ZWJlZTlkM2RjNGViYjBmMjNkMTc2NDEzYmIzNDJhODFmMzEyOTM5OCJ9
https://content.fueib.org/ca/elevator-pitch
https://app.iempren.es/altaActivitat/eyJpdiI6IkNcL0ZjeUxCanNDK2Rpb0M1VHNNU0RBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlhWSmV3XC9MZWtPZlB2Sko2M1NDMWFnPT0iLCJtYWMiOiIxOTlmMThiZTcyN2U2ZGY0MGMwYzAyYTNkOTRhZjlkZGM0ODgwY2RmZTNjOTc2MGY4YmM3N2NkZGNiYWM2ZTkwIn0=

