
Àrea: Formació 
Circular: F-16.086 
Data: Sabadell, 11 de maig  2016 

Segueix-nos 

COMUNICACIÓ EFECTIVA COM A  

EINA ESTRATÈGICA. NIVELL I 

Formació de 8 hores  

Dilluns i dimecres de 16 a 20h.  

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 

CONTINGUT: 
 
 

1. Premises de la Comunicació Efectiva. 
2. Posicionament: Quina és la teva promesa de valor? 
3. Comunicació Verbal: Saps dir el que penses? 
4. Comunicació No Verbal: Quin és el llenguatge del teu cos? 
5. Conquerir l’escenari. 
6. Assertivitat i empatia. 
7. Tipus de presentacions públiques. 
8. Tipus d’argumentacions comercials. 
9. Pràctica de presentació pública. 

 

Veure el contingut complet 

Preu: 135€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 104€ 

Autònoms  i aturats 114,75€.  

La nostra docent: la  Nina Hoffman és Llicenciada en Ciències de la 

Comunicació (Grau de Publicitat i Relacions Públiques) per la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Té un Màster en Màrqueting i un Postgrau en Finances per a Directius, 
ambdós per EADA, a més d’un Màster en Guió Audiovisual i Cinematogràfic per la 
Universitat Abat Oliva CEU. 

DESENVOLUPA LES TEVES HABILITATS COMUNICATIVES EN EL TEU  
ENTORN PROFESSIONAL I INICIA EL TEU CAMÍ A L’ÉXIT! 

INSCRIPCIÓ 

Opció JUNY 
Data: 6 i 8 de Juny. 

Opció OCTUBRE 
Data: 3 i 5 d’octubre. 

La comunicació a les empreses és un dels punts més importants i crítics, perquè d’ella depèn el 
desenvolupament de totes les activitats i projectes. Si la comunicació NO és efectiva i NO compta amb uns 
mètodes correctes i eficients es pot arribar al risc dels mal entesos, de confusió d’ordres i prioritats, o a 
l’aplicació de criteris personals mal interpretats. Aquestes situacions generen un clima organitzacional tens i 
poc productiu. 
 

Per evitar-les, a ESEC Centre Formació et proposem aquest curs! En ell aprendràs a optimitzar la comunicació 
i a estructurar un discurs eficient. Coneixeràs les eines per a tenir una oratòria efectiva que generi confiança i 
transmeti seguretat.  T’ensenyarem a projectar una imatge adequada de la teva comunicació, a transmetre 
missatges clars i a dominar el llenguatge corporal. 

Data límit d'inscripció 5 de juny de 2016.  
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http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/centreminfo
https://www.linkedin.com/company/centre-metal.l-rgic?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1948
http://www.centrem.cat/mostracurs.asp?id=1948
http://www.centrem.es/ecomu/upfiles/gestor/inscripcio.-esec..pdf
http://www.centrem.cat
mailto:centrem@centrem.cat
http://www.centrem.cat

