Treu profit de les xarxes socials per difondre la teva marca personal
Els dies 22 i 23 de març tindrà lloc a Manlleu una
formació adreçada a persones emprenedores,
autònoms i professionals: Treu profit de les xarxes socials per difondre la teva marca personal.

Per tal de treballar en profunditat aquests conceptes, s’ha dividit la formació en dues
sessions que tindran lloc al Lab. Espai Coworking Manlleu, C/Prior Tarafa, 11. Les sessions es faran de 9 a 13 h.
1a sessió. Dijous, 22 de març: Concepte i importància de la marca personal.

La formació anirà a càrrec d’Emili Rodriguez,
enginyer de telecomunicacions i coach professional. Podeu conèixer més informació al seu web
www.coaching-tecnologico.com.

L’objectiu d’aquesta formació és descobrir el concepte de Marca Personal, conèixer el
valor que ens pot aportar en el terreny comercial i aprendre a transmetre-la a través d’Internet i les xarxes socials.

2a sessió. Divendres, 23 de març. Com transformar la marca a través d’Internet, xarxes socials i noves tecnologies. Coneix moltes de les eines del món
tecnològic que poden ser aplicables al teu negoci.

La formació és gratuïta però requereix inscripció prèvia. Us podeu inscriure o demanar
més informació Servei d’Empresa de l’OPE Manlleu:
Edifici Can Puget. Plaça Dalt Vila 1.
93 851 50 22 | empresa@manlleu.cat | www.manlleu.cat

Nova edició del programa Fem Ocupació per a Joves
Aquest mes de març s’ha posat en marxa una nova
edició del Fem Ocupació Per a Joves, un programa
ocupacional de foment a la contractació de joves en
situació d’atur.
Aquest programa permet a les empreses que contractin joves d’entre 18 i 29 anys rebre una subvenció per cobrir part del sou de la persona durant 6
mesos. Els contractes sota aquest programa també
una sèrie d’hores de formació adaptada a les necessitats del lloc de treball.
La formació es pot cursar abans d’incorporar-se al
lloc de treball o una vegada iniciat el contracte. D’aquesta manera, l’empresa, a part de l’incentiu econòmic, poden disposar d’una persona preparada per a desenvolupar la feina.

Aquesta nova edició del Fem Ocupació per a Joves preveu la contractació de 16 joves
d’entre 18 i 29 anys que no treballin ni estudiïn en el moment d’iniciar el contracte i que
tinguin, com a mínim, estudis d’ESO, batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà. Se’n
poden beneficiar 16 empreses o una mateixa empresa pot fer més d’un contracte dins
del programa
L’Ajuntament de Manlleu compta amb un altre programa de foment a la contractació en
què es subvenciona una part del sou de la persona contractada i es realitza formació a
mida, el programa 30 Plus. En aquest cas, va destinat a persones majors de 30 anys i
en situació d’atur.
Les empreses i persones interessades en participar en aquests programes poden adreçar-se al Servei d’Ocupació de l’OPE Manlleu:
Edifici Can Puget. Plaça dalt Vila, 1
93 851 50 22 | busquesfeina@manlleu.cat | www.manlleu.cat

12 mesos, 12 consells energètics

Març - Els consums ocults
Continuem amb la sèrie de consells perquè el 2018 aconseguim ser més eficients en el consum de l’energia

MARÇ
Instal·lar regletes als
endolls per a
desconnectar del tot
els aparells

És habitual trobar, tant a empreses com
a domicilis, equips i instal·lacions amb
un funcionament continuat, sense que
aquest ús estigui justificat.

Alguns aparells, només pel fet d’estar
endollats ja consumeixen energia, encara que no estiguin en funcionament.
Aquests consums s’anomenen ocults o
vampírics. Per tal d’aconseguir ser més
eficients en el nostre consum elèctric,
és important acabar amb aquestes despeses injustificades.
Existeixen diferents mesures per a evitar aquests consums ocults que ens poden ajudar
a racionalitzar el nostre consum elèctric:
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 Configuració en mode d’estalvi d’energia d’aquells aparells que ho permetin
(pantalles, ordinadors, equips de so, etc.)
 Instal·lació i configuració de sistemes d’encesa i apagada automàtics d’enllumenat
exterior.
 Instal·lació de petits programadors elèctrics. Permeten programar els equips perquè
no estiguin permanentment consumint. En cas que tinguem contractada la discriminació horària en la nostra tarifa de llum, podem fer que funcioni en períodes tarifaris
més òptims (nit i matins). Aquests programadors suposen una inversió aproximada
d’uns 15 euros.
Amb aquestes mesures de reducció de consums ocults podem arribar a aconseguir un
estalvi superior a l’1% de la despesa elèctrica.
Demaneu informació a l’OPE sobre l’assessorament energètic per a les empreses.
Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu
Edifici Can Puget. Plaça dalt Vila, 1 | 93 851 50 22 | ope@manlleu.cat | www.manlleu.cat

