PONENTS
Beatriz Durán.
Psicòloga i formadora.
Ha estat tècnica a EINA
al Vendrell, al Consell
Comarcal del Baix Llobregat
i a l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, i com a
prospectora
empresarial
i tècnica d’emprenedoria a la Diputació de
Tarragona. Experta en desenvolupament personal,
emprenedoria i orientació laboral.

Ivan Rodon.
Periodista, Comunicador i
Formador.
Director de comunicació
a Vilaniu Comunicació
SL. Ha estat cap de
comunicació de Tarragona
Turisme i Assessor TIC a la
Presidència del Parlament de Catalunya. Expert en
comunicació Offline i Online, màrqueting 2.0, web
i xarxes socials.

Ivan Utgé.
Enginyer i Màster en Direcció
Estratègica d’Empresa.
Formador i Comunicador.
Ha estat coordinador del
Programa
d’Acceleració
per Startups i director
d’Innovació al Grup CTAIMA.
Expert en estratègia de màrqueting, comunicació,
innovació i desenvolupament de negoci.

CURSOS DE FORMACIÓ
Els cursos s’impartiran a les aules de
Formació d’Adults de l’edifici Escoles Velles
(c/ Sir Alexander Fleming, 24)

EMPRENEDORIA
I EMPRESA
Edició 2018

INSCRIPCIONS
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Ajuntament de Riudoms
c/ Major, 52
de dilluns a divendres | 9.00 h a 14.00 h
dilluns (no festius) | 17.00 h a 19.30 h
Per telèfon | 977 850 350
Per correu electrònic | premsa@riudoms.cat
Més informació | www.riudoms.cat

/ajuntamentderiudoms
@ajriudoms
#ajriudoms

Càpsules de formació pràctica
per emprendre,
per crear empresa,
per reorientar el negoci
i per comunicar millor

PLACES LIMITADES | INSCRIPCIONS GRATUÏTES

PROGRAMA DE FORMACIÓ EMPRENEDORIA I EMPRESA
Càpsules de formació pràctica, per emprendre, per crear empresa, per reorientar el negoci i per comunicar millor.

FORMADOR

CURS

OBJECTIUS

DURADA

DATA

HORA

BEATRIZ
DURÁN

Fotografia per a web
i xarxes socials

Principalment, per a petits
empresaris, comerciants i
professionals liberals

4 hores

Dijous |
10 de maig

18 h - 22 h

IVAN
UTGÉ

Lean Start Up Redissenya el teu
model de negoci

Per a empresaris i emprenedors
que busquin idees per reorientar
el seu negoci

4 + 4 hores

Dissabte |
12 de maig
i 26 de maig

10 h - 14 h

IVAN
RODON

Facebook i Instagram
per a empresaris

Principalment, per a empresaris,
comerciants i professionals
liberals

4 + 4 hores

Dijous |
24 de maig
i 31 de maig

18 h - 22 h

BEATRIZ
DURÁN

Motivació vers
l’emprenedoria

Obert al públic general amb
vocació d’emprendre i per a
emprenedors

4 hores

Dijous |
31 de maig

17 h - 21 h

BEATRIZ
DURÁN

Detecció de
competències i
necessitats de millora

Oberta al públic general que vol
descobrir què se li dóna millor

4 hores

Dijous |
27 de setembre

17 h - 21 h

Fins al 25 de
setembre

IVAN
UTGÉ

Design Thinking –
Redissenya el teu
model de negoci

Per a empresaris i emprenedors
que busquin idees per reorientar
el seu negoci

4 + 4 hores

Dissabte |
29 de setembre
i 6 d’octubre

10 h - 14 h

Fins al 27 de
setembre

BEATRIZ
DURÁN

Autocreixement i
motivació vers
l’ocupació

Oberta al públic general que vol
recursos i tècniques per buscar
o canviar de feina

4 hores

Dijous |
4 d’octubre

17 h - 21 h

TERMINI INSCRIPCIÓ
Fins al 8 de maig

Fins al 8 de maig

Fins al 22 de maig

Fins al 29 de maig

Fins al 2 d’octubre

