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- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet impulsa les sinergies entre els
emprenedors
A través dels serveis municipals d’ocupació (EMFO) s’ofereixen eines per
fomentar les col·laboracions entre els professionals del territori.
Els serveis municipals d’ocupació (EMFO) posen en marxa diferents accions
per a fomentar el treball en xarxa i les col·laboracions entre emprenedors.
L’objectiu és promocionar les sinergies entre emprenedors i així afavorir el
creixement econòmic del territori.
D’una banda, es treballa amb les persones emprenedores perquè aprenguin a
presentar la seva idea de negoci de forma breu i atractiva. A través de les
sessions d’Elevator Pitch (discurs d’ascensor, en anglès), els professionals
posen en pràctica estratègies per captar clients, inversors o col·laboradors per
al projecte. El pròxim taller està previst per al 18 de maig de 10 a 14 hores.
També s’ofereix formació en xarxes socials orientades a professionals i
negocis. D’aquesta manera, els emprenedors poden crear el seu perfil d’usuari
i interactuar amb altres professionals per fer créixer el seu projecte.
D’altra banda, ja són una cinquantena de projectes els que es donen a conèixer
a través del viver virtual, una web on es difonen els projectes que s’han posat
en marxa amb el suport i l’assessorament d’EMFO.
A més de consultar aquest catàleg virtual, una altra manera d’identificar els
negocis que s’han creat a la ciutat és mitjançant l’adhesiu “Cercle
d’emprenedors d’EMFO”, que ja mostren una quarantena de locals.

Propera jornada de networking
En el marc del curs Tot sobre l’e-commerce, la segona edició del qual
s’imparteix a EMFO des del març, s’està organitzant una sessió de networking
per al dimecres 6 de maig. A banda dels alumnes del curs, hi participaran
també emprenedors que ja han posat en marxa la seva botiga online per tal de
compartir experiències. Les persones interessades poden apuntar-s’hi a través
del web www.emfo.cat.
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