CONFERÈNCIA: CLAUS PER L’ÈXIT DELS EMPRENEDORS
Justificació de la conferència
Els emprenedors són considerats en molts països com a actius nacionals que han de ser formats,
motivats i incentivats adequadament, ja que són figures que poden canviar la forma en què vivim
i treballem. Si tenen èxit, les seves innovacions poden millorar fins i tot el nostre nivell de vida. A
més de la creació de riquesa dels seus projectes empresarials, també creen llocs de treball i fins i
tot condicions propícies per avançar cap a una societat més pròspera.
Un dels errors més comuns que cometen els emprenedors és no estar prou ben preparats per
resoldre els problemes als que s’han d’enfrontar. No només és important tenir una bona idea per
portar a la pràctica, igualment s’ha de ser capaç de desenvolupar i validar la idea, el model de
negoci i plantejar una estratègia de creixement empresarial.
Normalment un emprenedor coneix molt bé la seva idea de negoci, però potser no domini tant la
gestió empresarial i el dia a dia d’una empresa (establir preus, vendre el producte o servei, saber
comunicar, el que és un compte de resultats, els terminis per rendibilitzar la inversió, etc.).

Objectius d’aprenentatge






Identificar els aspectes claus per posar en marxa una idea de negoci.
Reconèixer els principals riscos en els projectes d’emprenedoria.
Assabentar-se d’eines per avaluar si una idea de negoci és o no viable.
Conèixer què és i per a què serveix un pla de negoci.
Millorar els coneixements per a emprendre iniciatives amb èxit.

Públic destinatari




Persones que tinguin una idea de negoci.
Aquells que s’hagin plantejat crear una empresa a partir d’una idea.
En general qualsevol persona atreta pel món de la emprenedoria.

Programa






Conceptes bàsics del bon emprenedor.
Com evitar fracassos prematurs i superar “la vall de la mort”.
L’equació més important per l’emprenedor.
Equip, socis i pacte de socis.
Pla estratègic i pla d’acció. Posada en marxa i data límit.

Metodologia
La impartició es realitzarà sota la modalitat de “conferència” amb oportunitat per part dels
assistents de participar amb comentaris o preguntes durant o al finalitzar l’acte.

