Habilitats directives i personals

Personal Branding
La importància de saber-nos vendre.
Codi 03111604
Objectius:
Adreçat a totes aquelles persones que vulguin progressar en el seu treball, que estiguin
pensant en fer una canvi professional o vulguin tenir un bon posicionament en el seu
sector, el curs té per objectiu donar les eines necessàries per:
• augmentar la percepció que els altres tenen sobre nosaltres
• ser conscients de qui som, què sabem fer i què hem de millorar per desenvolupar
la nostra feina amb eficàcia
• ser més influents, aconseguir que s’acceptin les nostres opinions, idees, projectes
• aconseguir ocupar un lloc preferent en el mercat, diferenciar-se i sobresortir
• ser millor valorat
• potenciar les nostres virtuts

Temari:
1. Introducció a Personal Branding, què és una marca?
2. Saber ser, saber estar i saber funcionar
3. Missió i visió de cada persona
4. Anàlisi de la competència i de l’entorn laboral: DAFO d’un mateix
5. Anàlisi de percepcions: percepció personal i de grup
6. Comunicació verbal, escrita i no verbal
7. Establiment d’objectius
8. Pla d’acció
9. CV i entrevista personal
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Metodologia:
A partir d’un marc teòric previ, es faran diferents dinàmiques de grup i per parelles,
així com exercicis pràctics i vivencials.

Professor:
Chal Jiménez. Director General de La Lio Comunicacion (agència de comunicació i
publicitat). Professor a ISM/ESIC i a Fundació FIAC. Més de 15 anys d’experiència en
el món de la comunicació i màrqueting i més de 7 anys com a formador a escoles de
negocis i fent formació per a empreses.

Per a més informació
Marta Fernàndez, tel. 937 451 259
A/e: mafernandez@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció
www.cambrasabadell.org/inscripcions
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Durada: 18 hores
D a t e s : 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2011
Horari: de 9.30 a 14 h
Drets d’inscripció:
234 euros per a participants d’empreses del
Vallès Occidental i del Bages
390 euros per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES
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