Networking 2.0
Fes visible la teva empresa
amb un vídeo empresarial
Jornada tècnica
CALONGE, dimarts 4 d’abril de 2017

Presentació
El DARP, amb col·laboració amb els
Consells Comarcals de l’Alt i el Baix
Empordà i l’Ajuntament de Figueres i
els Municipis que participen en el Pla
Estratègic de La Bisbal, Forallac,
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de
l’Heura, Corçà i Ullastret, treballen
conjuntament, un any més, per
acostar el producte local a les
empreses compradores.
Enguany ajudarem als productors a
crear un guió per explicar la seva
empresa i els seus productes, i el
mateix dia gravarem als productors. Al
cap d’un més els entregarem el vídeo
de l’empresa d’uns 2 minuts.
L’enviarem a totes les empreses que
han participat en els networkings
anteriors.

Programa
9.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Arturo Prades, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Calonge.
Il·lm. Sr. Joan Català, president del Consell Comarcal del Baix
Empordà.
9.05 h Com realitzar un bon vídeo empresarial
Sr. Joan Rius, Cafè Rius & Nadal.
10.00 h Gravacions i refrigeri
Dinamització a càrrec del Sr. Joan Rius.
Gravacions a càrrec de Marc Boix i Marc Planagumà.
14.00 h Cloenda de la Jornada
Nota: Si no es realitza la primera xerrada no es podrà realitzar el vídeo
empresarial.

Cada productor haurà de portar el seu
producte per tal de fer la gravació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Castell de Calonge
Plaça Major, 1
17251 - CALONGE

Pla Estratègic de La Bisbal d'Empordà, Forallac, Corçà,
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Ullastret

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament abans del 31 de
març a través del formulari en línia o bé mitjançant el Consell Comarcal del
Baix Empordà:
Sr. Francesc Galí. Tel.: 972 64 23 10 – A/e: fgali@baixemporda.cat

@ruralcat

Les places són limitades: Es prioritzaran empreses que no hagin
participat anteriorment, així com la varietat de productes i l’ordre
d’inscripció.
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