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El curs Què cal saber per a crear una
empresa? pretén donar a conèixer, als 
futurs emprenedors i emprenedores, 
les eines i els recursos bàsics per 
començar un procés d’il·lusió i èxit 
professional.

El curs permet conèixer els elements
clau per portar a terme un pla 
d’empresa, les competències bàsiques de 
l’emprenedor i les possibles fonts 
de finançament per crear la nova 
empresa.

 Destinataris
 Alumnat universitari
 Persones interessades a emprendre 

 Durada i horari 
 El curs té una durada de 8 hores.
 De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h   
 
 Dates i lloc 
 Dimecres 28 de març de 2012
	 Aula	20,	edifici	696,	
 Facultat d’Economia i Empresa
 Av. Diagonal, 696, Barcelona

 Dimecres 16 de maig de 2012
 Sala administració 1, 
	 Parc	Científic	de	Barcelona
 C/ Baldiri Reixac, 10, Barcelona

    

Contingut

 1 Introducció: per què cal fer un pla d’empresa? 
 
 2 Com es fa un pla d’empresa? 
 - Generació, conceptualització i estratègia de la  
   idea de negoci
 - Estudi de viabilitat
	 -	Redefinició	de	l’estratègia
 - Generació del màrqueting mix i relacions amb  
   els clients
 - Pla de gestió de persones
 - Pla d’operacions
 - I+D+i
 - Indicadors
 - Documents generals: estructura i informació  
   addicional
 - Resum executiu

 3 Quines són les competències clau de la
    persona emprenedora?

	 4	Quines	són	les	fonts	de	finançament?
 - Avantatges per a joves emprenedors
	 -	Fonts	de	finançament	públiques
	 -	Fonts	de	finançament	privades

 5 Recursos estratègics de la persona
    emprenedora
 - Plantejaments de la nova empresa a curt, mitjà
   i llarg termini
 - Canvis en el model de negoci
 - Estratègies i xarxes

Altres dades d’interès
Curs gratuït. Inscripcions a xarxaempren@ub.edu
indicant el nom i cognoms, dades de contacte,
estudis i data escollida del curs. Places limitades.
Més informació a www.xeu.cat


