
  

SANT FELIU INNOVA: Digitalització i empresa 
"Aplica les TIC al teu negoci"  

  

  

  

 
            L'Ajuntament de Sant Feliu, en col·labo ració amb Barcelona Digital  
                    Centre Tecnològic, es complau e n convidar-te a la jornada:  
  

En aquesta jornada coneixerem els beneficis reals e n el dia a dia de la digitalització  d’ una 
petita o mitjana empresa. Veurem exemples de com as solir, pel camí més curt i segur, els 
objectius amb el mínim cost i la màxima eficàcia.  

Si voleu saber com podeu millorar de forma immediata la gestió de clients, la producció, la 
comunicació interna i externa, i la gestió documental del vostre negoci, us esperem per compartir 
amb vosaltres experiències innovadores d’èxit. El format de la jornada també és innovador. Preguem 
que porteu les vostres targetes per compartir contactes i coneixement.  

Apunta't a la jornada!  

Dia:  3 de juny de 2009  
Hora:  12:00 - 16:00h  
Lloc:  Palau Falguera  

C/ Falguera, 6 - Sant Feliu de Llobregat  
 

Ja pots realitzar la teva  INSCRIPCIÓ a la jornada. T'hi esperem!  

 Programa de l'acte:
   
11:45 - 12:00h  

   
RECEPCIÓ DELS ASSISTENTS  
  

12:00 - 12:10h   BENVINGUDA 
- Sr. Jaume Mañosas , Regidor de Joventut, Noves Tecnologies i Política 
Lingüística de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
  

12:10 - 13:30h  UN DIA TIC A L'EMPRESA  
- Sr. Eduard Ramos , Col·laborador Barcelona Digital Centre Tecnològic. 
Consultor expert en noves tecnologies i mitjans de comunicació. 

Et cal ajuda? Les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació )  
t'ajuden a competir. En la jornada TIC veuràs exemples sobre com les 
empreses poden aconseguir nous clients , com fidelitzar-los, com millorar la 
productivitat  i com aprofitar els avantatges  d’incorporar les TIC a la teva 
empresa. També parlarem de la web 2.0  i l'empresa i com podem connectar  
amb les noves audiències i mercats. La Jornada TIC també és un dia per a 
les relacions i junt amb altres professionals participaràs en dinàmiques  per 
compartir experiències: No oblidis les targetes de visita .  
  

13:30 - 14:05h  CASOS D'ÈXIT  
Exemples propers en l’aplicació de les TIC. 
  

14:05 - 14:15h  AJUTS DISPONIBLES PER A LA PIME I MICROEMPRESES  
  

14:15 - 15:30h  DINAR - NETWORKING: ET PROPOSEM UN REPTE  



  

15:30 - 15:50h  CAFÈ 2.0 

   
15:50 - 16:00h  

  
CONCLUSIONS 
  
CLOENDA 
-- Sr. Josep Lluís Fernández Burgui , Primer Tinent d'Alcalde i President de 
l'Àrea Ocupació i Promoció Econòmica l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat  
  

 Inscripcions:
 
L'assistència és gratuïta. Aforament limitat a 30 persones. Les reserves es realitzaran per 
rigorós ordre d'inscripció; emplenant el FORMULARI 
  
Amb el suport de:  

 

Amb la col·laboració de:  

 
   

Les seves dades de contacte formen part de la base de dades de Barcelona Digital Centre Tecnològic amb la finalitat 
d'informar-lo de les activtats del Centre. De conformitat amb allò disposat a la LO15/1999, conserva en tot moment la 
possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació i anul·lació de dades que podrà portar a terme mitjançant: Barcelona 
Digital info@bdigital.org Telèfon 902 20 66 20. Si no vol rebre informació dels actes organitzats per la Fundació Barcelona 
Digital, enviï-ns un correu electrònic a l'adreça baixes@bdigital.org amb l'assumpte "sol·licitud de baixa".


