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Formació LAB Manlleu
gener-març 2022

El Lab Manlleu acollirà una sèrie de sessions i tallers formatius
adreçats a l’empresa i l’emprenedoria organitzats pels diversos
serveis de l’OPE Manlleu en col·laboració amb altres entitats i
associacions del territori.
Totes les activitats tenen un format i aforament reduïts i són
gratuïtes. Les reserves es poden fer a través del correu
lab@manlleu.cat i el telèfon 937 82 71 61 o a través del formulari
que trobareu al web : www.manlleu.cat/ope.
Com treure el màxim partit
dels Tik Tok i reels per la
teva marca

El Registre Electrònic
d'Empreses Licitadores
(RELI)

Formació organitzada amb el
MAB Manlleu i adreçada prioritàriament als comerços associats

Informació pràctica sobre el
RELI, com inscriure’s i presentar-se a licitacions.
3 de març. 16 a 18 h.

24, 27, 28, 31 de gener i 3
de febrer.
De 14.30 a 16.30 h.
No soc una fotocòpia. Eines de redacció per diferenciar-te i crear contingut
atractiu.

Recursos d'escriptura que
ajuden a aconseguir textos
més fàcils de llegir, originals i
que destaquin.
7 de febrer. 16 a 18 h.

Coneix el teu client i ven
millor el teu producte o servei
Aprendrem a segmentar al
públic que busquem i a definir
com és a través del Buyer
Person

Comunica el teu valor afegit i marca la diferència
Analitza el valor afegit de la
teva marca i comunica’l de la
millor manera possible!
14 de març. 14.30 a 16.30h.

Pla d’igualtat a l’empresa
Coneix la normativa vigent i
com preparar el pla per al teu
negoci.
17 de març. 15 a 18 h.

Petites píndoles fiscals
Conceptes i elements clau de
la fiscalitat en l’empresa.
21 de març. 16 a 18 h.

14 de febrer. 14.30 a 16.30h

Humanitza la teva marca.

Com relacionar-se amb
l’administració

Com incorporar les emocions
en la comunicació per guanyar la confiança dels clients.

Exemples pràctics per a l’ús
simple i eficient del certificat
digital, la signatura electrònica i la facturació electrònica.

21 de febrer. 16 a 18 h.

31 de març. 17.30 h

Formació Empresa 4.0
Dins de la programació del Lab Manlleu, L’OPE i l’Associació
Manlleu Quatre presenten una nova sèrie de tallers i sessions de divulgació i formació en empresa 4.0. Aquestes sessions es faran els dijous a les 18 h. En un format híbrid que
combinarà l’assistència presencial i el seguiment virtual.
Properament donarem a conèixer la temàtica i ponents de
cada taller. L’agenda de sessions serà la següent:
10 i 24 de febrer. 10 i 24 de març. 7 i 21 d’abril. 5 i 19 de
maig. 2 de juny.

Més informació al web www.manlleu.cat/ope/formacio-4-0
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