BLOC D

BLOC E

Comunicar per existir i per
diferenciar-se

Programa SOMPirineu

Vendre més i millor:
la importància del màrqueting
C

C

Curs D1
La comunicació, molt més
important del que sembla: eines i
estratègies

Curs E1
Impregnar-se de màrqueting:
aspectes clau de la disciplina per
a empreses petites

Durada: 10 h
Quan i on: 11 nov (Puigcerdà) | 12 nov
(Tremp) | 13 nov (Vielha)

Durada: 15 h
Quan i on: 20-21 nov (La Seu d’Urgell) |
25-26 nov (Sort) | 27-28 nov (El Pont de
Suert)

S

Seminari D1 (Fem xarxa)
Vendre Pirineu. Els valors
diferencials del territori pirinenc i
com aprofitar-los per captar
clients

Durada: 4 h
Quan i on: 18 nov (Tremp)

Seminari E1 (Fem xarxa)
Sóc una empresa petita i vull
vendre per Internet: per on
començo?
Durada: 4 h
Quan i on: 2 des (La Seu d’Urgell)

Durada: 4 h
Quan i on: 15 nov (Sort)

Seminari D2
No tinc temps per comunicar el
meu negoci, com m’ho faig?
Idees per donar-se a conèixer
sense gaires complicacions

S

S

Seminari E2
Els turistes internacionals: els
necessitem, però no sabem com
arribar-hi. Eines bàsiques de
promoció en mercats emissors
Durada: 4 h
Quan i on: 4 des (Vielha)

!

S

TROBADA FINAL (11 Desembre, Puigcerdà) servirà per concloure l’itinerari formatiu i
per presentar públicament els projectes empresarials —tan individuals com col•laboratius— que s’hagin generat en el marc del Programa SOMPirineu o que n’hagin
rebut suport. També es donaran a conèixer les accions a desenvolupar sorgides
dels seminaris Fem xarxa.

Està destinat a donar suport a iniciatives i empreses de l’Alt Pirineu i Aran
vinculades a cinc sectors econòmics:
turisme rural, ecoturisme, senderisme,
productes locals agroalimentaris i
productes artesans de manufactura.
Tot plegat amb la idea que reforcin la
seva activitat econòmica, impulsin
projectes conjunts i innovadors, i
generin ocupació.
El Programa SOMPirineu s’executa
durant l’any 2013 a les sis comarques
de l’Alt Pirineu i Aran.
Està liderat pel Consell Comarcal de la
Cerdanya amb el suport de l’Institut per
al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i de la
Diputació de Lleida, i compta amb la
implicació de la resta de consells
comarcals de la regió (Alta Ribagorça,
Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alt Urgell)
i del Conselh Generau d’Aran.
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INSCRIPCIONS
Les inscripcions són gratuïtes,
i les places són limitades.
És imprescindible inscriure’s a:
www.sompirineu.cat
Tindran preferència per participar-hi les
empreses que s’hagin acollit prèviament
al Programa SOMPirineu.

Més informació:
info@sompirineu.cat Tel. 972881264

ITINERARI FORMATIU
presencial i a distància

Setembre-Desembre 2013

Tota la informació actualitzada a:

www.sompirineu.cat

?

GUIA PER NO PERDRE’S

La formació és un dels tres eixos
d’actuació del Programa SOMPirineu.
Un cop identificades les necessitats de
les empreses dels sectors implicats, s’ha
creat l’itinerari formatiu SOMPirineu
DidàcTIC, dividit en cinc grans blocs
temàtics.
Cada bloc temàtic inclou dues tipologies
de formació (cursos i seminaris), a les
que s’hi afegirà una trobada final de
conclusions.
C Cursos (5): formació bàsica. Cada
curs es repetirà tres vegades. Només
presencials.
S Seminaris (11): formació més específica. Només una vegada. Presencials i on
line. 4 seminaris (indicats com Fem
xarxa)
serviran per construir projectes col·laboratius.

DESTINATARIS
• Professionals desocupats que busquen
noves oportunitats
• Professionals ocupats que tenen una
idea de negoci i volen posar-la en marxa
amb garanties
• Empreses de turisme rural, senderisme
o ecoturisme amb voluntat de consolidar
el negoci, ampliar-lo o introduir-hi
innovacions
• Empreses de productes locals agroalimentaris i productes artesanals amb
voluntat de consolidar el negoci,
ampliar-lo o introduir-hi innovacions.

BLOC A

BLOC B

Crear i consolidar empreses a
partir d’uns bons fonaments
Curs A1
Fonaments per crear una
empresa: passos necessaris per
engegar motors

Construir un projecte viable:
el model d’empresa
C

Durada: 10 h
Quan i on: 30 set (La Seu d’Urgell) | 1
oct (Sort) | 2 oct (El Pont de Suert)

Curs B1
Les bases per arribar a ser
viables: el model de negoci i el
model financer

Dissenyar productes i serveis
atractius i innovadors
C

Durada: 15 h
Quan i on: 14-15 oct (Vielha) | 16-17 oct
(Tremp) | 21-22 oct (Puigcerdà)

S

Seminari A1
Sobreviure a la “paperassa”.
Tràmits per crear una empresa de
turisme rural o de natura

Seminari B1
Empreses petites, però
responsables: val la pena
dedicar-hi esforços?

Durada: 4 h
Quan i on: 9 oct (El Pont de Suert)

Durada: 4 h
Quan i on: 23 oct (Vielha)

S

Seminari A2
Sobreviure a la “paperassa”.
Tràmits per crear una empresa de
producció local

Seminari B2 (Fem xarxa)
Aliances entre empreses
pirinenques: d’una opció a un
requisit per a l’èxit

Durada: 4 h
Quan i on: 10 oct (Sort)

Durada: 4 h
Quan i on: 25 oct (El Pont de Suert)

S

Seminari A3
(Re)definir el teu negoci. Un
mètode per aturar-se, reflexionar
i (re)pensar com vols que sigui la
teva empresa
Durada: 4 h
Quan i on: 11 oct (La Seu d’Urgell)

BLOC C

Curs C1
Made in Pirineus: com crear
productes i serveis arrelats al
territori

C

Durada: 15 h
Quan i on: 28-29 oct (La Seu d’Urgell) |
30-31 oct (Sort) | 4-5 nov (El Pont de
Suert)

S

S

Seminari C1 (Fem xarxa)
Un cap de setmana rural, natural,
gastronòmic i artesanal.
Com dissenyar productes turístics
multisectorials al Pirineu

S

Durada: 5 h
Quan i on: 7 nov (Tremp)

Seminari C2
El meu xolís és únic, el meu
allotjament també. Com idear
productes i serveis diferenciats a
partir de la innovació
Durada: 4 h
Quan i on: 8 nov (Puigcerdà)

S

