Learning to grow és un programa impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa,
que té com objectiu potenciar les habilitats de gestió i assessorar a les empreses participants en el disseny
i desenvolupament del seu Pla Estratègic de Creixement a partir de l’anàlisi i diagnòstic de les possibilitats
de creixement de cada empresa des de una perspectiva integral.

10 sessions temàtiques de 5 hores
• Innovació i gestió estratègica
• Gestió orientada al creixement
• Creativitat en producte
• Valorització i patents
• Tecnologia i producció
• Mecanismes de finançament
• Gestió econòmica i financera
• Màrqueting, vendes i internacionalització
• Validació del model de negoci
• Operacions i gestió del talent

15 hores d’assessorament
expert individual per a
cada empresa participant
Pla Estratègic de Creixement
personalitzat i millora
de les habilitats de gestió

L’aprenentatge es basa en el mètode del cas: a cada sessió es compta amb la participació d’una important
empresa local que exposa la seva experiència i s’analitza un cas d’èxit a nivell mundial, de manera que es facilita
l’assimilació dels conceptes des d’una òptica d’aplicació real.
Quines empreses poden participar?
Empreses del sector industrial que vulguin assolir el creixement de la seva empresa a través d’una bona
planificació estratègica, tot millorant les seves habilitats de gestió de les persones participants i que compleixin
preferentment les següents condicions:
• Facturació orientativa per sobre del mig milió d’euros en l’últim exercici fiscal
• Constituïdes i amb domicili fiscal a l’àrea metropolitana de Barcelona
• Innovadores en sentit ampli, que incorporin creativitat a processos i productes

Les sessions es fan
els dilluns en horari
de 9 a 14 hores

XII Edició :
Inici previst
07 de maig de 2018

L’aportació
per participant
és de 300 €

Fes la teva inscripció a empreses.barcelonactiva.cat
‘‘Aquesta activitat està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació Millora del teixit
econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona. Actuació 1.1. Serveis avançats i integrals de suport a l’activitat
empresarial i els processos d’innovació i internacionalització.

