Tècniques de venda per
a negocis rurals
Jornada tècnica en línia
Dimecres 7 d’octubre de 2020

Presentació
L’objectiu d’aquest seminari és oferir a
empresaris, emprenedors i potencials
professionals de l’àmbit rural eines
pràctiques per avançar cap a l’èxit i
optimitzar els seus negocis i projectes.
Bé perquè s’està començant a
emprendre i no se sap per on
començar, o bé per que costa canviar i
adaptar-se a noves circumstàncies, o
perquè tot i liderar negocis consolidats
no ens acabem de sentir satisfets,
veurem moltes perspectives des de les
que millorar tant a nivell personal com
empresarial.

Organització

Programa
12.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
Il·lm. Sr Miquel Plensa, president del GAL Noguera Segrià Nord i del
Consell Comarcal de la Noguera.
12.45 h Com aconseguir l’èxit empresarial?
13.30 h Tècniques de venda per als diferents models de negoci
14.15 h Precs i preguntes
14.30 h Cloenda de la jornada
Sra. Gemma Cortada, gerent del Consorci Gal Noguera-Segrià
Nord.
Sra. Rosa Maria Armengol, cap de l’Oficina Comarcal de la
Noguera.
* Les ponències seran a càrrec del Sr. Pablo Lapuente, coach formador
especialitzat en lideratge i intel·ligència emocional a PL Coaching Lleida i
co-fundador de LIFE Leadership School.

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us hi podeu inscriure a
través de l’enllaç que figura ala part inferior d’aquest programa. Uns dies
abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per enviar-vos
l’enllaç des d’on podeu participar a la jornada.

Col·laboració
Departament de Treball, Afers Socials i Families
Direcció General de Joventut

Inscripcions
Us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a:
Correu electrònic: lgarrofe@noguerasegrianord.cat
Telèfon: 973 44 89 33

@ruralcat
@LeaderNogueraSe
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