PROGRAMA CONSOLIDA’T
L’Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida, (AMALL) , amb
la finalitat de donar recolzament al treball autònom del territori de Lleida,
col·labora en l’execució del programa CONSOLIDA’T , subvencionat per la
Generalitat de Catalunya , dirigit a consolidar, fer créixer i mantenir els negocis
empresarials i professionals dels treballadors autònoms.

SESSIONS :
•

•

6 Sessions d’assessorament individualitzat del teu negoci. En total 13
hores d’assessorament totalment personalitzat.
2 Sessions, en total 8 hores en formació : Compte de resultats i la seva
anàlisi i sobre Tresoreria i Planificació.
Fins a 9 píndoles informatives :

•

Introducció a la gestió de l’activitat econòmica. (5h)
Aspectes jurídics i documentals de l’activitat ( 15h)
Gestió comercial i atenció al client ( 15h)
Màrqueting digital (5h)
La gestió eficaç del temps ( 5h)
L’elaboració de pressupostos i la gestió econòmica (10h)
El treball en xarxa ( networking). ( 10h)
Sessió de creixement personal. ( 5h)
Sessió de formació en comunicació (10h)
Píndoles en línia de formació en gestió del negoci.

•

Objectius del programa
És la diagnosi de l’escenari actual del negoci de l’autònom , detecció de
necessitats i identificació d’oportunitats de millora , establint un pla d’acció
individualitzat per augmentar la competitivitat del teu negoci.
El programa CONSOLIDA’T , t’ofereix :
Assessorament i acompanyament individualitzat , en les necessitats
empresarials del teu negoci, negociació amb les entitats financeres. Orientació en
les accions a realitzar i eines de control per optimitzar els recursos del teu
negoci. El programa fomenta les sinèrgies i la creació de xarxa entre els
autònoms que hi participen.
Participants del programa CONSOLIDA’T:
•
•
•

Residència i domicili fiscal a Catalunya.
Autònoms RETA, TRADE, i societats fins a 4 treballadors o 500.000€ de
facturació com a màxim.
Autònom que hagin cessats l’activitat i preveuen un nou projecte de
treball autònom.

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT I FORMACIÓ
DE GENER A DESEMBRE 2019

NO HO DEIXIS PASSAR!!!

Contacta i Formalitza la Inscripció
amall@coell.org
973 23 21 66

PROGRAMA subvencionat i sense cost econòmic pels
autònoms del territori de Lleida.
Nombre limitat de participants a 36 autònoms.

