LA FRANQUÍCIA
COM A OPORTUNITAT DE NEGOCI
Vols posar en marxa un negoci? Coneixes els avantatges que t’aporta la
franquícia en el moment d’emprendre?
L’Ajuntament del Vendrell, a través de L’Eina Espai Empresarial, amb la
col·laboració de General de Franquicias, l’Associació de Comerciants del Vendrell (CIT), el
Pla de Barris i el Banc de Sabadell, organitza una Jornada per tal de mostrar els
principals aspectes que s’han de tenir presents en el moment d’emprendre sota el
paraigua d’una marca franquiciadora, així com diferents presentacions de marques de
franquícies interessades a instal·lar-se al Vendrell.
OBJECTIUS
Els objectius de la Jornada són donar informació sobre les franquícies i crear un espai de
trobada entre emprenedors, empresaris, marques franquiciadores, propietaris de locals
disponibles i immobiliàries, per tal d’estimular la creació de nous negocis.
PROGRAMA
10:00 h

Acreditacions.

10:15 h

Benvinguda, a càrrec de Martí Carnicer, alcalde del Vendrell.

10:30 h

Presentació: “La nova web del comerç del Vendrell”, a càrrec Salvador
Rodriguez Catalan, president del CIT.

10:45 h

Ponència: “Els secrets per guanyar diners amb una franquícia”, a
càrrec de Carlos Vázquez, director comercial de General de Franquicias.

11:15 h

Pausa- cafè

11:45 h

Elevator pitch de les marques franquiciadores: El Galeón de los tesoros
piratas (restauració temàtica), Bokatines (bocateria – cerveseria), Beauchic
(centre d’estètica), Sin más piojitos (tractaments de pediculosi), Anatolia
kebabs (restauració fast food) i Kroketeria de tía Petra (restauració
especialitzada).

Aquest/a servei/activitat no té cap cost per a l’usuari/ària atès que està cofinançat/da pel Fons Social Europeu i el Departament
d'Empresa i Coneixement.

12:45 h

Presentació:

“Banc

de

Sabadell

i

les

franquícies”,

a

càrrec

d’Inmaculada Núñez Jimenez, directora de Franquícies de Banc Sabadell.
13:00 h

Presentació: "Experiències personals en relació amb la franquícia", a
càrrec de Marta Vivas Carol, empresària franquiciada de les botigues
Promise a Barcelona, Vilafranca i el Vendrell.

13:30 h

Presentació dels resultats de l’enquesta “Perfil i necessitats del comerç
del Vendrell”, a càrrec de Daniel Lafuente, de l’empresa Incognos, feta
durant el passat mes de juny als comerciants de la zona centre i dels barris
del Tancat i de França.

14:00 h

Cloenda, a càrrec de Kenneth Martínez, regidor d’Ocupació, Educació i
Activitats de l’Ajuntament del Vendrell.

16:00 h

“Tour locals tancats”. Visita guiada a locals comercials tancats del centre
del Vendrell. L’organitzen el Pla de Barris i les immobiliàries Home Center,
Fincas Menor i Finques Giró.

DESTINATARIS
La Jornada està oberta a tothom que estigui interessat a muntar un negoci i que estigui
buscant oportunitats en el món de la franquícia.

DATA
11 d’octubre de 2018

HORARI
10:00 h

INSCRIPCIONS
comerc@leina.org

LLOC
MUSEU DEU

Aquest/a servei/activitat no té cap cost per a l’usuari/ària atès que està cofinançat/da pel Fons Social Europeu i el Departament
d'Empresa i Coneixement.

