COM POSAR EL PREU ALS
MEUS PRODUCTES O SERVEIS

FITXA TÈCNICA DE L’ACCIÓ

Data elaboració | 08/02/2018
Unitat responsable elaboració | Unitat de foment empresarial

DESCRIPCIÓ | L’objectiu es que el participant aprendre a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les formules per a fixar els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en la viabilitat de la
idea de negoci.
DATES PREVISTES | A CONFIRMAR
DURADA | 4,5 hores lectives (1 sessió)
DESTINATARIS/ÀRIES | Persones emprenedores que tinguin un projecte o una idea empresarial
		
o petites empreses que comencin la seva activitat.
EXPERT/A | Eulàlia Balañà Quintero (EBCCE) | Creació i Consolidació d’Empreses creada el 1998, amb 20 anys d’experiència en el sector
de la creació i consolidació d’empreses. Ha treballat també amb programes per a persones amb risc d’exclusió i en el sector d’economia
social. L’objecte del seu treball ha estat potenciar les eines de recolzament intern, capacitats de gestió empresarials i personals per tal de
desenvolupar el creixement i consolidació de la iniciativa empresarial.

eulalia.balana

@ebcce

eulalia-balaña-906b7516/

Web | http://ebcce.com/

CONTINGUT |
Introducció |
- Com fixem el preu? 8 passos per fixar el preu.
- 8 passos per fixar el preu.
Marge brut comercial |
- Què es el marge brut comercial.
- Com és calcula.
Formules per fixar el preus |
- Increment sobre el cost.
- Multiplicador.
- Marge sobre el preu de venda.
Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea?
- Imatge.
- Punt d’equilibri.
- Pla de Tresoreria.
Gestió del negoci en funció dels marges per seccions o productes.
- Casos pràctics d’exemples reals.
LLOC DE REALITZACIÓ | IMPO Can Boscà
MÉS INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS | Web | www.impo.cat | Adreça electrònica | sae@impo.cat | Telèfon | 93 460 52 00
Formació gratuita. Les inscripcions es faràn per ordre d’inscripció.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials |

IMPOBdn

IMPOCAT

+IMPOBdn

@IMPOBdn

impobdn

