
REMARCAʼT
Eines per desenvolupar la teva marca personal

Dies 27 de febrer i 6, 13 i 20 de març de 2013
De les 15,00h a les 19,00h
A la sala de Plens de lʼAjuntament de Tremp

Adreçat a:
Empresaris i empresàries, persones emprenedores i 
responsables i directius dʼentitats

Inscripcions: 10€ (inclou degustació de productes Al teu gust)
Places limitades
Tel. 973650005 ext. 339, 341 o 348

Cicle de seminaris sobre lideratge empresarial i emprenedoria

Organitza: Amb la col·laboració de:

PROGRAMA

6 de març - MARCA LA XARXA 
A càrrec dʼHelena Casas, experta en màrqueting digital i marca 
personal

Les noves tecnologies amaguen un món dʼoportunitats i possibilitats de 
negoci que tot empresari/a i emprenedor/a ha de conèixer. Un cop coneguem 
les eines que tenim a lʼabast decidirem quines ens poden ajudar i de quina 
manera les hem dʼutilitzar per potenciar la nostra marca personal.

27 de febrer - MARCA LA DIFERÈNCIA 
A càrrec de Neus Arqués, experta en marca personal

Si no ens veuen, no ens compren. Gestionar la pròpia visibilitat requereix un 
pla de marca: definir quins objectius ens proposem, conèixer quina és la 
nostra reputació de partida i aplicar un pla de posicionament que faci visible 
el nostre talent als ulls dʼaquells que lʼhan de “contractar/comprar”.

13 de març - MARCA EL TEU ESTIL 
A càrrec dʼAndrea Vilallonga, assessora dʼimatge

En un món que avança cada cop més ràpid, la primera impressió és essencial 
en qualsevol tipus de relació, ja sigui personal o professional. Per això hem de 
ser conscients del que transmetem als altres, de com potenciar la nostra 
imatge i treureʼns profit. Lʼobjectiu principal dʼaquest seminari és percebre la 
importància de les formes i fer aflorar el concepte que les persones fan la 
diferència.

20 de març - ESPAIS I IDENTITAT
A càrrec de M. Àngels Espar, arquitecta

Els espais de les nostres empreses són una prolongació de la nostra marca 
personal i empresarial. En aquest seminari veurem amb exemples pràctics de 
quina manera podem potenciar la marca de la nostra empresa a través 
dʼespais coherents amb els valors que ens distingeixen.


