La Xarxa d’Innovació Social
del Vallès és una iniciativa
oberta,
col·laborativa
i
transformadora, per donar
suport a idees innovadores amb projectes socioeconòmics que
responguin a reptes de la societat i
fomentin l’economia social.

Contact@ i segueix-nos:
@XarxaInnosocial
www.innovaciosocialvalles.cat

Xarxa Vallès

INNOVACIÓ SOCIAL

...busquem el que no coneixem.

ccvoc.innovacio@ccvoc.cat

Dimecres
d’emprenedoria
social i innovació
Organitzen:

Amb el suport:

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Dimecres d’emprenedoria
social i innovació.

Dirigit a:
Emprenedors/es, persones amb inquietuds socials i
ganes d´emprendre., entitats, empreses socials,
fundacions, cooperatives, ...

Sessió I. “Com posicionar la teva web:
eines de màrqueting online”.
Lloc de realització:

Aprofundeix en temes de posicionament web i
màrqueting online, especialment pensat per a
projectes d’emprenedoria social
Durada: 4 hores. De 9:00 a 13:00
Data: dimecres, 8 de març de 2017.

Sessió II: “Com impulsar el teu projecte
a través de les xarxes socials”.
Descobreix el potencial en l’ús de les xarxes socials com a eina per a potenciar projectes d’emprenedoria .
Durada: 4 hores. De 9:00 a 13:00

Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Carretera Nacional 150, Km 15

Sessió IV: “Quan i com constituir el teu
projecte d’empresa i sota quina forma
jurídica”
Reconeix quin és el moment idoni per a constituir un projecte d’emprenedoria com a empresa i
quines són les diferents opcions a l’hora de ferho.
Durada: 2 hores. De 9:00 a 11:00
Data: dimecres, 29 de març de 2017.

Data: dimecres, 15 de març de 2017.

Sessió III: “Finançament alternatiu: Noves opcions de finançament pel teu projecte”.
Informat sobre quines opcions alternatives als
agents tradicionals hi ha a l’hora de buscar finançament per a un projecte d’emprenedoria. Coneix
el mapa d’actors de finançament alternatiu
(crowdfunding, ...)
Durada: 4 hores. De 9:00 a 13:00
Data: dimecres, 22 de març de 2017.

Sessió V: “Experiències d´innovació en
l´emprenedoria social”.
Contacta , comparteix experiències, aprèn de
les aportacions de nous emprenedors/res i de
promotors de projectes ja consolidats.
Durada: 4 hores. De 9:00 a 13:00
Data: dimecres, 5 d’abril de 2017.

08227 Terrassa
Tel. 937273534
Sala 1.
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Més informació i inscripcions a:
www.innovaciosocialvalles.cat

