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PROGRAMA
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
Sessió de formació i networking
demostrativa, motivadora, rendible i
experiencial amb Bibiana Villa.
Vol donar eines i recursos per l’evolució
personal i professional, habilitats de lideratge
per l’emprenedor/ora, així com establir les
sinergies entre persones com a base per
qualsevol negoci, idea o projecte.

A QUI VA DIRIGIT
Persones emprenedores del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

LLOC
Aules de Formació de a Diputació de
Tarragona
C/ Carles Riba 6 Baixos
43007 – Tarragona

Matí de 10.30 a 14.30 hores
1a part teòrica
Sessió de coaching:
Responsabilitat personal, Compromís i Wake
up
Intel·ligència emocional al nostre servei
Empoderament personal a través de les
conviccions
Hàbilitats de l’emprenedor per a l’èxit
Efecte Hollywood
Win_Win
Elevator Pitch
2a part taller pràctic
“Speed business networking”

Ponent: Bibiana Villa, coach coactiva
certificada (CPCC), i acreditada per Associated
Certified Coach per la International Coaching
Federation (ICF). Experta en Creixement
Personal i Lideratge per la Universitat de
Barcelona. Entrenada en tècniques d’alt
impacte per a la formació, el
desenvolupament del talent i lideratge a les
organitzacions.

Ponent: Tona Codina, redactora publicitària,
treballa per compte propi com a
Creativa, Community Manager i consultora de
comunicació.
És professora d'Storytelling
i escriptura creativa a l'IEBS School.

Es donarà un obsequi als assistents al
networking.
Tarda de 16.00 a 20.00 hores
Seminari “Creativitat aplicada al màrqueting”
amb Tona Codina
1a part teòrica
Què és i per a què serveix la creativitat?
Les principals tècniques creatives per generar
idees
Com fer comunicacions creatives per a la
nostra empresa: el briefing
2a part taller pràctic
El brainstorming
De la idea al missatge: consells de redacció
persuasiva
Pràctica de naming i base line per a la creació
d'un nom comercial

INSCRIPCIONS
Cal que ompliu el full d’inscripció adjunt i el
trameteu, junt a la fotocòpia del DNI/NIE i full
del DARDO (en el cas que esteu a l’atur), a
l’adreça de correu electrònic pao@dipta.cat
Amb el suport de:

Unió Europea

Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

