Ets una persona emprenedora?
Necessites completar el teu pla
de negoci? Necessites
finançament?
Des d’Acció contra la Fam t’ajudem a aconseguir que
el teu model de negoci sigui una realitat!
Si creus que et falta poc per poder començar la teva emprenedoria però encara no
ho tens tot definit, contacta amb nosaltres. Els tècnics d’Acció contra la Fam
t’acompanyaran i assessoraran de manera individualitzada i totalment gratuïta per
donar viabilitat al teu projecte i en tot el necessari per emprendre amb èxit.
T’ajudarem amb els tràmits, negociació i en l’accés al finançament.

INFORMA-TE’N!

https://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-barcelona
Data inici: Dilluns, 01 Gener 2018
Data final: Dilluns, 31 Desembre 2018
Data final inscripció: Dilluns, 31 Desembre 2018
Adreça: C/ Diputació 180, 3-B
Dades de contacte: Fèlix Gil - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:
El primer que fem és realitzar un diagnòstic de la teva situació per fixar-te un itinerari
adaptat i personalitzat: el teu Pla Individual de Desenvolupament Emprenedor.
Accediràs a:
Assesorament tècnic i financer
Finançament mitjançant microcrèdits
I un programa formatiu a través de tallers grupals tècnics i de competències per
l'emprenedoria
Organitza: Acció contra la Fam
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