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Com venim fent en els darrers anys, hem organitzat un seguit de tallers pràctics en diferents àrees de gestió, 
habilitats, comunicació i màrqueting, adreçats a aconseguir noves habilitats i coneixements en aquestes àrees. 

Els tallers, que són totalment subvencionats, estan adreçats principalment a emprenedors/es, empreses de recent 
creació i/o empreses que vulguin ampliar la seva línia de negoci.  

Les places són limitades i els grups estan formats com a màxim per 10 persones, doncs la formació és molt pràctica. 

Aquestes formacions s’emmarquen dins del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria de Catalunya Emprèn, del 
que AEBALL hi forma part, i estan cofinançades pel Fons Social Europeu i pel Departament d’Empresa i Coneixement, 
dins del Servei d’acompanyament a emprenedors que l’entitat ofereix de forma gratuïta. 

AEBALL vol fomentar la creació, el desenvolupament i el creixement de les empreses. Des del Servei s'ofereix 
informació i assessorament per crear una empresa, realitzar un pla d'empresa, així, com els passos a seguir per 
constituir l’empresa. També es facilita suport per cercar fonts de finançament, ajuts i subvencions. 

 
Com realitzar un                              

Pla de Màrqueting  efectiu 

       

04/02/20 - 4 hores 
Més informació... 

  
 

 

 
L’Autònom -Tot el que hauries de 
saber de la figura de l’autònom 

       

13/02/20 - 4 hores 
Més informació... 

  
 

 
  
  

 
Com donar a conèixer el teu 

negoci 

       

18/02/20 - 4 hores 
Més informació... 

  
 
 
 
  

 Forma’t i amplia els teus coneixements!:  
Tallers subvencionats sobre màrqueting, preus, comptabilitat, etc. 

 

 
 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7538
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7541
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7132
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Quant s’ha de vendre per tenir 
beneficis  

       

28/02/20 - 4 hores 
Més informació... 

 

  
 

Com gestionar la comptabilitat 
d’un petit negoci 

      

17/03/20 - 4 hores 
Més informació... 

  

 
Màrqueting Low Cost  

       

03/03/20 - 4 hores 
Més informació... 

 

 
 

Màrqueting de Continguts  

       

26/03/20 - 4 hores 
Més informació... 

 
  

  
  

 
 
 

  

 
Com posar preus els meus 

productes o serveis 

       

12/03/20 - 4 hores 
Més informació... 

 
  

Lideratge femení  

       

31/03/20 - 4 hores 
Més informació... 

 
 
L’Hospitalet, gener de 2020 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7540
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7539
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7185
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7537
http://www.aeball.net/inf_cur2.asp?id=7211
http://www.aeball.net/
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