
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I OCUPACIÓ

C/ Montserrat, 50
08295 Sant Vicenç de Castellet

Telèfon 93 222 71 30
promocioeconomica@svc.cat

impuls.svc.cat Setmana de 
l’Emprenedoria

Del 23 al 27 de maig 
a l’Espai Impuls SVC 

Benvinguts a la Setmana de l’Emprenedoria 
SVC Emprèn, una oportunitat per aprendre, 
compartir i detectar noves oportunitats de ne-
goci a Sant Vicenç de Castellet.

Des dels serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet potenciem la difusió del coneixement 
i ajudem a generar noves oportunitats al muni-
cipi.

Volem promoure el networking entre la gent 
que té un negoci propi o que es proposa em-
prendre. Ho fem des d’un punt de vista pràctic 
amb ponents de primer nivell que ens donaran 
consells en matèria de finances, pla d’empresa, 
màrqueting, vendes i networking. 

L’Ajuntament concentra els esforços per ajudar 
a revertir la situació actual. L’Espai Impuls 
SVC és tota una declaració d’intencions. Ha de 
ser un centre d’oportunitats referent per a les 
empreses, els emprenedors i les persones que 
busquen feina al municipi. 

La formació també serà un dels pilars bàsics 
del nou Espai Impuls SVC. Aquest programa que 
teniu entre mans és un primer pas. Us convi-
dem a participar-hi, convençuts que valdrà molt 
la pena.

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet



Marc Fernández

Consultor sènior independent, amb més de 14 anys 
d’experiència en estratègia i millora de negoci.

Ponents

Dilluns 23 de maig
Obertura SVC Emprèn.
Dani Mauriz, regidor de Promoció Econòmica
De 17.15 a 17.30

L’ABC del pla d’empresa: convertint la nostra 
idea en un projecte. 
Marc Fernández
De 17.30 a 19.00

L’emprenedor davant els reptes del mercat. 
Jaume de Pedro 
De 19.00 a 21.00

Dimarts 24 de maig
I si exporto? Les claus per sortir a vendre a 
altres països. 
Jaume Ferrer
De 17.30 a 19.00

Instruments de finançament alternatiu banca-
ri: del crowdfunding a l’invoice trading. 
Esther Rubio
De 19.00 a 21.00

Dimecres 25 de maig
Com puc atreure més clients al meu punt de 
venda? 
Marc Fernández
De 14.00 a 16.00 

Branding: la nostra marca expressa el valor 
del nostre producte/servei? 
Daniel Zapata
De 18.00 a 20.00

Programa

Jaume de Pedro

Analista financer de balanços, estructures i mi-
llores de productes. Assessorament de les eficiències.

Esther Rubio

Directora de Relació amb els inversors/marketplace 
lending a Loanbook, empresa referent en crowdlending.

Jaume Ferrer

Assessor en processos d’internacionalització 
i iniciació a l’exportació. Promoció en més de 30 països.

Daniel Zapata

Consultor en comunicació, fotografia i publicitat. 
Actualment treballa a l’agència IMGENIUZ.

Marta Albet

Assessora d’empreses. Dinamització de projectes 
i experta en formació i màrqueting.

Alfons Rodríguez

Expert en màrqueting on-line, assessor TIC i em-
prenedor.

Dijous 26 de maig
Elevator Pitch: aprèn a defensar el teu pro-
jecte davant d’un inversor. 
Marta Albet 
De 17.30 a 19.00

Màrqueting digital i xarxes socials: els nous 
reptes per al meu projecte. 
Alfons Rodríguez 
De 19.00 a 20.30

Divendres 27 de maig
Sessió de networking on les empreses / em-
prenedors presentaran els seus negocis. 
INNIO
De 19.00 a 21.00

Cloenda SVC Emprèn.
Joan Torres, alcalde Sant Vicenç de Castellet
De 21.00 a 21.15

Sopar de cloenda.
A les 21.15

*Les inscripcions són gratuïtes però cal confir-
mar l’assistència a través del correu electrònic  
promocioeconomica@svc.cat

*Totes les ponències se celebraran a l’Espai Im-
puls SVC (c/Montserrat, 50).


