
Àrea: Formació 
Circular: F-15.030 
Data: Sabadell, 24 de març de 2015 

Segueix-nos 

16 hores totalment pràctiques 
20, 21, 22 i 24 d’abril de 16 a 20 h. 

 

AUDIOLIS, c/ Tres Creus, 65 de Sabadell 
 

Professor: Sr. David Martínez Calduch, consultor en Soluciona Facil, expert 

en LinkedIn, generació de ventes per Xarxes Socials, Social Business i CRM Social 
Media. Conferenciant i formador amb més de 23 anys d’experiència professional en 
l'àrea TIC.  Visita el seu Perfil de LinkedIn 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 
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INSCRIPCIÓ  

Més informació: Sra. Rosa Subirana,  Tel. 93 745 78 10 - subirana.rosa@centrem.cat  

Els assistents tindran l’assessorament del Sr. David Martínez Calduch pels 

dubtes que, un cop finalitzat el curs, puguin sorgir. 

Vols augmentar la teva productivitat i millorar el rendiment? 
Vols ser més efectiu i estalviar temps? 

Coneixes les eines digitals que tenim al nostre abast? 
 

PRODUCTIVITAT amb EINES DIGITALS 

1. Què és la productivitat. L’entorn de treball. El mapa de la productivitat. 
2. Dels objectius a les tasques, metodologia diària, setmanal, mensual i anyal. 
3. Tècniques de productivitat, Franklin i GTD. 
4. Gestió de les fonts de informació. Gestió de projectes, treball amb equip. 
5. Organitzar i gestionar reunions efectives. Manuals de procediment. 
6. Magatzems digitals, fitxers, documents i metodologies de treball. 
7. Buscant la super-productivitat. 
8. Objectius de correus electrònics en la safata d’entrada: zero. 
9. Productivitat en les accions comercials i en les xarxes socials. 
10. Pla de millora continua. 

             
  

Preu:     SOCIS 390€ + IVA      -       NO SOCIS 468€ + IVA 
 

Recuperació del Cost: 
 

 

 Empreses fins a 9 treballadors poden recuperar TOT l’import. 
 La resta d’empreses poden recuperar 208€ aprox. 
 

                   Aquests preus inclouen la gestió del crèdit  bonificable. 

Autònoms i aturats: 
331,50€ + IVA 

No poden acollir-se a la bonificació. 

No et perdis la conferència gratuïta que farem per 
WEBINAR el proper 10 d’abril a les 09.30h. 

TRUCA i APUNTA’T 
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