NETWORKING EXPRESS PRO

FITXA TÈCNICA DE L’ACCIÓ

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

OBJECTIU |
Ajudar als membres d’una comunitat a millorar les seves relacions professionals incrementat la xarxa de contactes per augmentar les
possibilitats de negoci entre els membres d’una zona/àrea.
DATES PREVISTES | A CONFIRMAR
DURADA | 3 hores lectives
DESTINATARIS/ÀRIES | Preferentment perfils de Pimes, freelance, emprenedors, autònoms.
EXPERT/A | Antoni Porras Sànchez | És pioner a Espanya del Networking Professional. Ha organitzat més de 150 esdeveniments propis a
nivell local, nacional i internacional: Barcelona, Madrid, Múrcia, Eivissa, Girona, ...i pel món: Londres, Buenos Aires, Santo Domingo, Miami,
Montecarlo, Dubai. En diferents formats en funció de la durada i el número d’assistents. També ha organitzat esdeveniments (200 aprox)
contractat per diferents governs: Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Generalitat de Cataluña, i per institucions i organismes públics com la Diputació de Barcelona, Pimec Patronal de la Petita i Mitjana empresa de Catalunya, Biz Barcelona Saló del Emprenedor, etc
i algunes Business Schools, com EADA, ENAE, IEBS etc.
És Soci Director de ASPNetworking Consultoria estratégica & Social Media i fundadorde 6Grados| Networking Business Club.
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CONTINGUT |
Una dinàmica amb 3 activitats on tots els participants sortiran de la zona de confort de manera fàcil, divertida i sobre tot molt efectiva.
Speednetworking (Cites ràpides) | La idea es veure les grans avantatges d’ampliar la xarxa de contactes,
obtenir referències i aconseguir recomanacions.
Elevator Pitch (Parlar en públic) | Qui? | Què? | On? | Quan? | Com? | Per què?
Networking Free | Connectem amb els que encara no hem parlat i també continuem amb qui ja hem connectat i
volem aprofundir per reservar una nova trobada o reunió per conèixer més en detall les possibilitats de col•laboració.
LLOC DE REALITZACIÓ | A CONFIRMAR
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 |
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