
Tallers de 
consolidació i/o 
creació del teu 

negoci 

INSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓ    
NOM: …………………………………………….. 

COGNOMS:  ……………………………………. 

LOCALITAT:  ………………………………….. 

TEL:  ………………………………………………. 

E-MAIL:  …………………………………………. 

PROFESSIO: …………………………………... 

Marca amb una ‘X’ els tallers en que 
estas interessat: 

Que fer per a que la teva empresa 
aparega en la primera pàgina de      
Google? 
 

Com emocionar als teus clients? 
 

Aspectes a considerar en la trans-
missió d’una empresa familiar. 
 

Parlar en públic per a presentar el 
teu projecte. Màgia o... Talent? 

 

TOTALMENT GRATUÏTTOTALMENT GRATUÏTTOTALMENT GRATUÏTTOTALMENT GRATUÏT    
 

En compliment d'allò que s'ha disposat per la Llei Llei Llei Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de PRO-Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de PRO-Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de PRO-Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de PRO-
TECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(LOPD), informem que les dades facilitades en 
esta fitxa: 

 

Seran utilitzats a fi de poder avisar-li quan creamamamama 
vaja a iniciar les accions formatives sol�licitades 
en aquesta fitxa. 
 

El sol�licitant podrà exercir el seu dret d'accés, 
rectificació, cancel�lació i oposició al tractament 
de les seues dades personals en els termes i en 
les condicions previstes en la LOPD dirigint-se a 
creamamamama, C/ 9 d’Octubre s/n 03700 Dénia 
(Alacant).  

Ubicació dels tallers: 

Casa de la Cultura de Pego 

C/ Sant Domenech, 5 

 

Més información i inscripcions en : 

 http://ceeialcoi.emprenemjunts.es 

 adl-pego@creama.org   

Telf: 965571255 - Creama Pego 

www.pego.org 



 

 

Dia: 24/09/2015Dia: 24/09/2015Dia: 24/09/2015Dia: 24/09/2015    

Hora: 18:00Hora: 18:00Hora: 18:00Hora: 18:00    
 

Que fer per a que la teva empresa Que fer per a que la teva empresa Que fer per a que la teva empresa Que fer per a que la teva empresa 
aparega en la primera pàgina de Goo-aparega en la primera pàgina de Goo-aparega en la primera pàgina de Goo-aparega en la primera pàgina de Goo-

gle?gle?gle?gle?    
 

Quan la teva web es convertixca en una pà-
gina d’autoritat, pujaràs en el rànquing dels 
motors de búsqueda. Per aconseguir aquest 
objectiu, deus crear els links adequats, a 
més, d’algunes altres coses. Totes aquestes 
recomanacions  te les contarem en el taller.  
 

PONENT: Gregorio Sánchez - Tècnic en ges-
tió de sistemes, Innovació i Creació d’em-
presa del CEEI  

Dia: 06/10/2015Dia: 06/10/2015Dia: 06/10/2015Dia: 06/10/2015    

Hora: 19:00Hora: 19:00Hora: 19:00Hora: 19:00 
 

Aspectes a considerar en la trans-Aspectes a considerar en la trans-Aspectes a considerar en la trans-Aspectes a considerar en la trans-

missió d’una empresa familiar.missió d’una empresa familiar.missió d’una empresa familiar.missió d’una empresa familiar.    

 

Si necessites saber els aspectes legals i 
emocionals de la transmissió de l’empresa 
familiar i fer el relleu generacional amb 
èxit no et pergues aquest taller 

 

PONENT: Jose Antonio Galán - Soci-Director 
de Galán Consultores. 

Dia: 13/10/2015Dia: 13/10/2015Dia: 13/10/2015Dia: 13/10/2015    

Hora: 10:00Hora: 10:00Hora: 10:00Hora: 10:00    
 

Parlar en públic per a presentar el teu Parlar en públic per a presentar el teu Parlar en públic per a presentar el teu Parlar en públic per a presentar el teu 

projecte. Màgia o... Talent?projecte. Màgia o... Talent?projecte. Màgia o... Talent?projecte. Màgia o... Talent?    
 

Parlar en públic es una activitat que a la majo-
ria de la gent li causa autèntica por, no obstant 
això, com a empresari deuràs enfrontar-te 
constantment a exposicions i presentacions, ja 
siga davant del teu equip, socis, clients o possi-
bles inversors.  

Apuntat al taller per millorar-ho! 
    

PONENT: Elena Soliveres - Tècnic de Formació i 
Consolidació d’Empreses del CEEI 

Dia: 01/10/2015Dia: 01/10/2015Dia: 01/10/2015Dia: 01/10/2015    

Hora: 10:00Hora: 10:00Hora: 10:00Hora: 10:00    
 

Com emocionar als teus clients?Com emocionar als teus clients?Com emocionar als teus clients?Com emocionar als teus clients?    
 

Saps realment el que vol el teu client? Conei-
xes qui son els teus clients? ; Molt pagaries per 
saber el que pensen els teus clients?  

Si has contestat a les dues primeres preguntes 
que no i molt a la tercera, aquest es el teu ta-
ller. 
 

PONENT: David Nadal - Tècnic de l'àrea de 
creació i consolidació d'empreses del CEEI 

Tallers de 
consolidació i/o 
creació del teu 

negoci 

Ubicació dels tallers: 

Casa de la Cultura de Pego 

 


