Ficha Tècnica

Escola de
Tu construeixes les teves oportunitats

PRESENTACIÓ
Dilluns, 13 de febrer de 2017 de 17 a 18 h

LLOC
Cambra de Comerç de Valls - c/Jacint Verdaguer, 1 - 43800 Valls

Curs superior

PERFIL DE L’EQUIP DE CONSULTORS/COACHES
Juan José Grasa

Sergi Mestres

Diplomat en Programació i Sistemes, Enginyeria Industrial i
Economia, Master in Business Administration, Master en Direcció
Comercial i Marketing, Master en Gestió de Projectes, Master en
Consultoria i Auditoria i Master en Assessoria d’Empreses.

Graduat superior en Comerç Internacional i Master en Direcció
Comercial i Marketing per la EAE Business School de Barcelona.

Actualment, divideix el seu temps entre la consultoria en Estratègies i l’enginyeria, l’assessoria mercantil, laboral, jurídic-fiscal,
comptable, econòmica i financera, auditories i la realització de
més de 30 projectes en estratègia a nivell internacional als cinc
continents.

Actualment, ocupa el càrrec de responsable de Comerç Exterior a
la Cambra Oficial de Comerç i d’Industria de Valls, assessorant a
empreses en assumptes de comerç internacional, realitzant
missions comercials, formació i serveis personalitzats de comerç
exterior per les empreses que així ho requereixen.

INTERNACIONALIZACIÓ

És un apassionat del seu treball.

Gaudeix de tot el què fa.

CALENDARI
Presencial

Mòduls

Coaching
Individual

Durada

Dates

Durada

1. Intro a la Internacionalització

12 h.

1, 8 i 15/3/17

4 h.

2. Marketing

12 h.

29/3, 5 i 12/4/17

4 h.

3. Contractes

12 h.

19/4, 3 i 10/5/17

4 h.

4. Exportació

16 h.

Tancament Curs Superior
Internacionalització

4 h.

24, 31/5, 7 i
14/6/17
16/6/17

--

Dates

Inici: 15.02.2017
Fi: 02.06.2017
64 hores

--

INVERSIÓ
1.250 € dels quals 884 € poden ser bonificables mitjançant la quota de formació de Seguretat Social

c/Alcalde Joan Bertran, 34-38 1er
43202 Reus - Tel. 977 312 436
infocet@grupcief.com

c/Jacint Verdaguer, 1
43800 Valls - Tel. 977 60 09 09
formacio@cambravalls.com

www.grupcief.com
info@grupcief.com

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.
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OBJECTIUS DEL PROJECTE
L’objectiu central d’aquest projecte és preparar el participant, per a que, una vegada finalitzi l’itinerari teòric-pràctic proposat, sigui capaç de:

PUNT DE
PARTIDA

2
Realitzar estudis de mercat, de
prospecció i saber quantificar
l’atractiu del mercat meta

Identificar les formes més
oportunes, simples i directes
d’entrada als mercats destí

Definir el producte, l'estratègia de preus, el pronòstic
de vendes i les estratègies d’entrada i lluita,
depenent del que faci la competència

OBJECTIUS PARTICULARS

ITINERARI - Mòduls
1. Intro a la internacionalització
2. Marketing
3. Contractes
4. Exportació

Realització de
l’AUTODIAGNOSI

Acompanyament de l’aprenentatge i del desenvolupament de les competències dels
participants amb sessions de Coaching individual, amb plans d’acció a mida.
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Avaluació individualitzada del participant: avaluació de coneixements adquirits, així
com seguiment i resultats dels plans d’acció

El participant serà capaç de:

Desenvolupar per ell mateix, un estudi de mercat,
identificar oportunitats, preus, tamany, beneficis
bruts i estratègia d’entrada.

Sessió individual o grupal
(in company).
Proposar alternatives de
millora a la situación actual

Realitzar adequadament
un benchmarking

Sessió grupal de tancament per reflexionar sobre els aprenentatges i les experiències
incorporades al llarg del procés tant a l’aula com en la transferència al lloc de treball.
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Desenvolupament i implementació de l’itinerari

METODOLOGIES APLICADES
La base metodològica del procés es centra en:
· Coaching Individual: es tracta de portar a la pràctica els
conceptes apresos en forma de projecte acotat i
personalitzat (Learning by Doing), a l’empresa del client.

· Activitats en aula: és a on es
desenvoluparan els conceptes teòrics
associats a cada mòdul en el marc fictici.

12h

4h

Módul 1

12h

4h

Módul 2
Crear DAFO,
Mckinsey i BCG

12h

4h

Módul 3

Definir producte i
Valor afegit
Estudi de prospecció
amb MM i TAM

12h

Estudis de mercat

Estratègies de preus

Model CAGE

Estratègia AAA

Matriu DAFO

Matriu BCG

Matriu McKinsey

Benchmarking

Skimming

Pesci Little Brother

Internacionalització

Globalització

Exportació

Multidomèstic

Marketing

TAM

Profile

Beachhead markets

Retador

Perseguidor

Módul 4

Definir estratègia
per entrar al MM
(documents,
canals...)

Aquest plantejament permet:
· Treballar de forma eminentment pràctica amb els participants.
· Plantejar conceptes, eines i dinàmiques que impactin a la seva realitat quotidiana.
· La participació activa de l’assistent.

www.grupcief.com
info@grupcief.com

CONCEPTES CLAU A TREBALLAR

