Ets una persona emprenedora?
Formació per a emprenedors
Ets una persona emprenedora? Necessites
completar el teu pla de negoci? Necessites
finançament?
Acció contra la Fam pot ajudar-te 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. El
nostre equip tècnic t’acompanyarà i assessorarà 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!
El primer que farem 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:
Atenció personalitzada.
Assessorament tècnic i financer pel teu pla de negoci.
Finançament mitjançant microcrèdits
Ajuda i acompanyament en la tramitació.
Un programa formatiu a través de tallers grupals tècnics i de
competències per l’emprenedoria

Qui pot participar?
Qualsevol persona interessada que es trobi en situació d'atur o en
procés d'autoocupació interessada en el desenvolupament d'un
projecte personal d'emprenedoria i/o persones emprenedores amb
necessitats de refermar el desenvolupament del seu projecte
empresarial i que tinguin dificultats d'accés a finançament.
Quins són els punts principals del programa?
1.
2.

3.
4.

LA TEVA IDEA.Justificació de la idea, origen del projecte,
competències emprenedores.
DE LA IDEA AL LLENÇ. Definir i diferenciar el teu producte
o servei, dissenyar la teva proposta de valor, concretar el teu
projecte.
LA TEVA FORMA JURÍDICA. Tràmits administratius,
aspectes fiscals i laborals. Costos.
ELS TEUS CLIENTS. Passos a seguir per a elaborar un
estudi de mercat.
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5.
6.
7.
8.
9.

LA TEVA MARCA. Introducció als processos creatius de
naiming i desenvolupament de marca.
VIABILITAT DEL TEU PROJECTE. Elements que formen
part de la inversió, costos fixos i variables.
EL TEU PRODUCTE. Definició de catàleg de productes o
serveis. Proveïdors clau.
COMUNICA EL TEU PRODUCTE.Mitjans de comunicació
tradicionals i mitjans 2.0. Formats publicitaris.
ELEVATOR PITCH.Com vendre la meva idea, producte o
servei en un minut.
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