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Treball: "Parla'm de la teva empresa"
Dilluns vinent dia 09/12/2013 decidirem la data de finalització de presentació dels treballs.
Donat que en aquesta primera avaluació no cal que es posin notes sobre aquesta assignatura
de "estada a l'empresa".
En el treball que us he demanat podeu fer dues coses:
1. Pla d'empresa.
2. Descripció d'una empresa ja en funcionament. No cal dir el nom ni CIF real. Us el
inventeu. Però expliqueu els seus orígens sense posar en perill el dret a la
confidencialitat.
Que tingui una extensió de cinc fulls. No us compliqueu molt amb tecnicismes. Es tracta de
valorar la viabilitat del negoci des d'un punt de vista acadèmic, no "real". Si us heu ensumat un
negoci que pot ser real, no li expliqueu a ningú, perquè és vostre.

El Pla d'empresa
L'objectiu del pla d'empresa és explicar el projecte empresarial que es vol engegar, justificant
la idea de negoci, descrivint les característiques del projecte i mostrant els estudis de viabilitat.
Es tracta d'un document molt necessari, atès que es pot considerar com una targeta de
presentació a qualsevol persona o entitat interessada projecte d'iniciativa empresarial.
Aquests interessats són les entitats bancàries que ens han de proporcionar finançament, les
entitats públiques a les quals sol·licitem ajuts o subvencions per iniciar el negoci o els inversors
potencials que poden formar part del negoci.
Entre d'altra informació hauria de contenir per anar bé:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descriviu en què consisteix el negoci: la seva activitat.
Qui serà el promotor o emprenedor, i qui treballaria en ell.
Per què creieu que pot ser viable (rendible).
Qui serà la vostra competència.
Cal demanar a l'Estat, Generalitat o Ajuntament molts permisos per posar-la en
funcionament? Demanareu ajudes estatals?.
Quins seran els vostres clients potencials. I per què.
Quin serà la vostra competència i per què?.
Com s'organitzaria el treball dins l'empresa.
Quina pot ser la vostra cultura d'empresa i la imatge que voleu donar (va en funció del
client): jovent, persones amb alt nivell adquisitiu, professionals, etc..
Com us donaríeu a conèixer al principi.
Etc.

