
Totes les sessions són gratuïtes gràcies
al cofinançament del Fons Social Europeu.

Cal inscripció prèvia a:
emprenedors@cambragirona.org emprenedors@cambragirona.org 

PROGRAMAPROGRAMA

Fi:

Inici:

Horari:
LLoc:

Av. Jaume I, 46 – 17001 GironaAv. Jaume I, 46 – 17001 Girona

24 de maig de 201924 de maig de 2019

12 de juliol de 201912 de juliol de 2019

de 9.30 a 12.30hde 9.30 a 12.30h (veure horaris de cada sessió)

Cambra de Comerç de GironaCambra de Comerç de Girona

Estratègies d’èxit pel teu negociEstratègies d’èxit pel teu negoci
24 de maig de 201924 de maig de 2019 – A càrrec de Jordi Bayer, Dr. Enginyer Industrial (AGOE)

Mindfulness per emprenedorsMindfulness per emprenedors
31 de maig de 201931 de maig de 2019 – A càrrec Cristina Bubé, Instructora i membre de la Mindfulness
Association d’UK

i

La transformació digital a les pimes i l’era dels chatbotsLa transformació digital a les pimes i l’era dels chatbots
7 de juny de 2019 7 de juny de 2019 – A càrrec de Diego Gaspar, Business Strategy Consultant de Teamlabs 
i Xavi Tauler, CEO d’Oilexa  (*horari especial de 11 a 14 hores)

Fitness creatiuFitness creatiu
14 de juny de 201914 de juny de 2019 – A càrrec de Silvia Sivera, Directora acadèmica del Màster Universitari 
Estratègia i Creativitat en  Publicitat de la UOC

Comptabilitat i fiscalitat per emprenedorsComptabilitat i fiscalitat per emprenedors
21 de juny de 201921 de juny de 2019 – A càrrec d’un tècnic expert de Paredes Associats

L’efecte Pigmalió: com li parles al teu negoci?L’efecte Pigmalió: com li parles al teu negoci?
28 de juny de 201928 de juny de 2019 – A càrrec de Sandra Ballell, SB Assessors

Emprenedoria 2.0Emprenedoria 2.0
5 de juliol de 20195 de juliol de 2019 – A càrrec de Saida Pérez, inQbik Consulting i Marc Johé, Girona 
Social Media

L’art de demanar: vendre sense vendreL’art de demanar: vendre sense vendre
12 de juliol de 201912 de juliol de 2019 – A càrrec de Silvia Bueso, Conferenciant , fundraiser i coach

“Divendres emprenedors” és un cicle de conferències formatives sobre temes d’interès
per a persones emprenedores i empreses de recent creació. En un ambient motivador s’aportaran 

coneixements i eines per a l’inici i bon funcionament d’un projecte empresarial. 


