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Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta i
Centre de Promoció Empresarial
Organitza: Ajuntament de Sabadell

Jornada portes obertes vivers / centres
d'empreses municipals

Naus, despatxos, espais de coworking,  sales de reunions,
sales d’actes… Necessites un espai per a la teva activitat? 
 Vine a conèixer els espais que posem a la teva disposició!

22 NOV

Horari: de 9;30 a 11:30 h
Lloc: Cambra de Comerç de Sabadell
Organitza: Ajuntament de Sabadell

Internacionalització per a principiants

Una aproximació a la internacionalització per a micro i
petites empreses, experiències i programes de suport a la
internacionalització

Horari: de 18;30 a 19:30 h
Lloc: ESDI
Organitza: ESDI

El procés del color en la imatge de marca
comercial

El color és un dels principals elements que utilitzem a l’hora
de dissenyar productes, serveis i experiències. Les marques
han de desenvolupar les seves estratègies comercials a
partir del denominat "impacte emocional". 

Horari: de 9 a 12:30  h
Lloc: Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta
Organitza: Ajuntament de Sabadell

10è Cafè d'Aventura. Fòrum de
l'Emprenedoria de Sabadell

Jornada per donar visibilitat a les noves empreses, en
especial aquelles més innovadores i de base tecnològica,
premiar la creació i el desenvolupament de noves activitats
empresarials.

24 NOV

25 NOV

Horari: de 10 a 14 h
Lloc: Espai Emprius
Organitza: Xarxa ONION 

Càpsules de Coneixement + networking
amb DJ per Xarxa Onion

Petites càpsules de 15 minuts cadascuna a càrrec de persones
professionals expertes en diferents matèries

23 NOV

Horari: 19 h
Lloc: Centre de Promoció Empresarial
Organitza: Emprenedores Teixint Sabadell

Emprenedoria femenina i conciliació:
ciència ficció o una fita assolible?

Taula rodona al voltant de l’emprenedoria femenina i la
conciliació.

setmana-emprenedoria.sabadellempresa.cat

Horari: de 16 a 18 h
Lloc: Auditori Parc Taulí
Organitza: Parc Taulí, Xarxa ONION i Ajuntament de
Sabadell

Fòrum de finançament de la innovació

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) presenta
el fòrum de finançament de la innovació.


