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OBJECTIUS
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Durada total                                                    
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Títol formació:

ADREÇAT A: estudiants, emprenedors, professionals,empreses...

OBJECTIUS GENERALS: Fomentar les habilitats per fer un networking professional i potenciar 
les habilitats per saber i/o aprendre a relacionar-se amb la gent. Així mateix també s’ajuda a que 
els alumnes puguin fer una estratègia de networking adequada i sàpiguen elaborar un speech
breu, concís i guanyador del seu negoci. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

- Coneix la filosofia, fases i variables del networking professional.
- Entén la importància de treballar estratègicament la xarxa de contactes.
- Aprèn a vendre en pocs segons.
- Aprèn la diferència entre una comunicació objectiva i una comunicació persuasiva.
- Aprèn a fer servir paraules clau per captar l‘interès d'un potencial comprador. 

METODOLOGIA: Habilitats personals i professionals. Amb una metodologia eminentment 
pràctica i d’aplicació immediata.



PROGRAMA: 

1. Vosaltres, nucli de la xarxa.

2. Networking professional: què és i què NO és.

3. La nostra xarxa de contactes: fases i variables.

4. Fer networking professional presencial: l'agenda d'e sdeveniments.

5. Com fer un bon elevator pitch en un acte de networkin g.

6. Com presentar-se.

PROGRAMA DEL CURS

+ pràctica individual

NETWORKING: Una eina d’èxit per donar-te a conèixer



PROGRAMA: 

7. Què dir, què no dir.

8. El poder de la Comunicació no verbal

9. Diferència entre comunicació objectiva i persuasiva.

10. Descobrir el nostre fet diferencial

11. Com finalitzar bé el discurs per generar interès en l'altra part

12. Recomanacions finals

PROGRAMA DEL CURS

+ pràctica per equips
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2hGratuïtCurs

HORESPREU/COL·LEGIATCONCEPTE

Tarifes

2h30€Curs

HORESPREU/ALUMNE EXTERN CONCEPTE

2h20€Curs

HORESPREU/ AMICS COL·LEGICONCEPTE

PREU COL·LEGIAT

PREU AMICS COL·LEGI I EMPRESES COL·LABORADORES

PREU ALUMNE EXTERN
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Adreça electrònica:           Compte twitter:         Telèfon:  :                         Web:

Marta Carreras

Nom i cognoms:

Consultora i Formadora Empresarial amb 10 anys 
d’experiència en el sector. La meva especialitat és 
la Comunicació no verbal i la gestió empresarial.

Ens dediquem a la consultoria empresarial 
desenvolupant nous models de negoci i millora de 
la organització interna de les empreses mitjançant 
la formació.  
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