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Durant tot el matí, a més de la ponència i la jornada de contactes directes 
podràs participar en:

PLAÇA DE L’ASSESSORAMENT
Professionals experts d’entitats i institucions ofereixin la seva expe-
riència per a donar solucions als dubtes sobre els diversos aspectes 
del mon empresarial (creació d’empreses, gestió i estratègia empre-
sarial, franquícia i compra-venta, marketing, innovació i tecnologia, 
internacionalització i espais de business landing) als participants.

MUR DE LES IDEES
Un espai per expressar i donar-te a conèixer. En aquest espai pots 
penjar el que vulguis i trobar el que et faci falta: pòsters, fotografi es, 
targes de visita, anuncis, etc.
Portar com més informació de la teva empresa i penjar-ho al mural i 
sobretot recordant de posar les teves dades de contacte.

MERCAT DELS CONTACTES
Una zona habilitada per als assistents puguin participar al intercanvi 
d’impressions de cadascú.
L’objectiu és potenciar les relacions professionals i humanes.

DINAR EMPRESARIAL
Al fi nalitzar la Jornada Empresarial (14 h.) es realitzarà un dinar de 
treball.
En el mateix podran participar empresaris que hagin assistit a la 
Jornada Empresarial.
Es realitzarà al Restaurant Cal Mosset de Torrefarrera.
Preu  per persona: 20 euros 

INSCRIPCIONS
Per a les inscripcions, posar-se en contacte amb:

Associació d’Empresaris de Torrefarrera
aet@aetorrefarrera.org o trucant al telèfon 653 61 29 65

Asociación de Empresarios de La Litera
asociacion@empresarioslalitera.es o trucant al telèfon 974 42 79 53.

I JORNADA EMPRESARIAL
TORREFARRERA - LA LITERA
Dijous 3 d’abril de 2014  -  De 10,30 a 13,30 hores.

Lloc: Ceitorrefarrera (Centre d’Empreses Innovadores)
Camí Les Comes, 5 - Parc Empresarial de Torrefarrera

• Que és la Jornada Empresarial?
Es la capacitat de les persones per a gestionar una xarxa de contac-
tes, ja sigui de caràcter professional o personal.

La Jornada està pensada per a poder potenciar el teu negoci on hi trobaràs 
solucions pràctiques, contactes, col·laboració, assessorament o fi nanciació.

• Per a què ens pot servir?
Fer més amplia la nostra xarxa de contactes d’una manera efi caç ens 
ajudi a ser més hàbils a l’hora de gestionar la nostra carrera profes-
sional i avançar per aconseguir els nostres objectius.

DINÀMICA
T’asseuràs davant d’una persona i disposareu de 2 minuts cadascú de 
vosaltres per intercanviar els vostres missatges, així successivament 
per a poder conèixer a tots els empresaris participants.

PONÈNCIA
De 11.00 a 11.45 hores, Assistència lliure, sense preinscripció.
JERONI CALAFELL
Director Associat de SUCCESS MOTIVATION INTERNATIONAL
Director Fundador de GLOBAL SYSTEM & INTELIGENCE

NETWORKING
Contactes empresarials, de 12,00 a 13,30 hores.
Participació prèvia imprescindible inscripció (gratuïta)
Durant 1 hora i mitja pots parlar amb més de 20 empresaris/empre-
nedors diferents.
Abans de començar l’activitat es recomana que portis preparat el 
teu missatge de presentació, targes de visita i també pots aportar 
catàlegs de la teva empresa.
Recorda que l’objectiu és aconseguir que et coneguin a tu, del teu 
projecte o del teus serveis de l’empresa.




