WORKSHOP

“Competitividade empresarial:
desenvolvemento de novos
modelos de negocio”
VIVEIRO | Xoves, 28 de novembro de 2019

Organiza:

Financia:

OBXECTIVOS
As empresas de Lugo están obrigadas a competir nun mercado globalizado e altamente
cambiante, tanto a nivel exterior como interior. Esta realidade obrígaas á adopción de
estratexias de mellora da competividade, de cara a garantir a superviviencia do negocio no
tempo.
Contribuir ao desenvolvemento e difusión das ferramentas existentes hoxe en día para a esa
mellora da competitividade, dende fórmulas de xestión a optimizacion de custes,
relanzamento comercial, novas tecnoloxías e industria 4.0, entroutras, convírtese, por tanto,
nun obxectivo claro a cumplir para os organismos e institucións que apoian ás empresas de
Lugo.
Con esta idea a CEL organiza os Workshops “Competitividade empresarial:
desenvolvemento de novos modelos de negocio” , que buscan cumprir un dobre obxectivo:
Informar sobre as últimas novidades en materia de tecnoloxías, dixitalización ou
implantacion de novos modelos de xestión.
Contribuir á mellora da competitividade e supervivencia das empresas lucenses.

CONTIDOS

Introducción. Presentación do panorama económico actual.
Características do mercado global.
As catro preguntas da estratexia aplicada. A lóxica estratéxica actual.
Control de xestión predictivo. Nova forma de dirixir as pequenas empresas.
Dixitalizacion 4.0 na micropeme galega.
Xestión de mellora continua. Fórmulas de xestión Lean 4.0 e 5s. Claves e casos prácticos.
Ferramentas de mellora para diferentes áreas de negocio. Xestión e postventa,
mantemento, control comercial, loxística, cadros de mando, ferramentas de control de
rendabilidade na nube. Aplicacións de estudo de consumo e marketing de produto,
sistemas de xestión en base á dixitalización de procesos, planificación financieira,
relanzamento comercial.
Axudas financieiras públicas impulsoras.
Sistemas organizativos de xestión de retenedores e captadores de talento. As novas
ferramentas soporte imprescindibles para a xestión de persoas e o seus obxectivos.
CASOS PRÁCTICOS en empresas de alimentación, instalacións, desenvolvento de
produtos TIC, enxeñería. Experiencias de implantación de aplicacións en líneas de
mellora en empresas. Beneficios e dificultades da implantación.

MÁIS INFO

Horario
De 9:00 a 14:00 horas
Lugar de celebración
Sala Multiusos
Concello de Viveiro
Praza Maior, 1 - Viveiro, Lugo
Inscricións
Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)
Tel. 982 23 11 50 - www.cel.es
INSCRICIÓN ONLINE
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Financia:

