BE + R arQuitectes

Any de fundació de l’empresa 1999
Adreça de la seu corporativa Carrer Mestre Tomàs
Cabeza, 1 A
Polígon Centre Urbà
Principals directius 3
Plantilla 3
Àrees de mercat Arquitectura
2
Superfície que ocupa l’empresa 40 m

Quina és la vostra valoració global del Programa? Bona
Com ha anat la part on line? No ho havia fet i m’ha agradat molt és molt lliure
I les tutories presencials? Molt bé
El projecte de millora el vàreu fer firar entorn a... La incorporació a l’empresa d’un
soci més i reestructuració en conseqüència

Recomanaria el programa? Si
Per què? Pel recolzament i per que et fa pensar força estona amb l’empresa com a
tal, cosa que nosaltres els tècnics no fem.

DISNA GRUP, SL
Any de fundació de l’empresa 1.997
Adreça de la seu corporativa Camí de Sant
Cristòfol, 2 Nau 1
Polígon Sud
Principals directius Pere Batús i Marc Bastús
Plantilla 6 persones
Àrees de mercat Majoristes i cadenes C&C
2
Superfície que ocupa l’empresa 1.200 m
Quina és la vostra valoració global del Programa?
Positiva
Com ha anat la part on line? Força bé tot i que amb
certs
problemes
d’accessibilitat
a
certes
aplicacions.
I les tutories presencials? Correctes, tot i que amb
resultats limitats debut a les poques hores
destinades i a l’excés d’espera entre una tutoria i
una altra
El projecte de millora el vàreu fer girar entorn a...
Millorar els mecanismes de control i anàlisis de les
vendes i la gestió d’estocs
Recomanaria el programa? Totalment
Per què? A les persones que tinguin estudis d’empresarials els servirà per actualitzar
coneixements i per aprofundir en temes pràctics. A les persones que no tinguin
coneixements d’empresa, els serà molt útil per tenir una visió general de tot el que
representa una empresa i podran adquirir coneixements d’àmbits totalment
desconeguts per a ells. En qualsevol cas, sigui quina sigui la formació prèvia, aquest
curs aporta eines i coneixements que tota empresa o emprenedor pot i ha d’aplicar al
seu dia a dia.

PERIÒDIC 08640

Any de fundació de l’empresa 2.004
Adreça de la seu corporativa Passatge Argelines, 69
Olesa de Montserrat
Polígon --Principals directius Bárbara Boulocq – Fernando
Gigena
Plantilla 3 persones
Àrees de mercat Mitjans de comunicació, logística i
comunicació corporativa
2
Superfície que ocupa l’empresa 30 m

Quina és la vostra valoració global del Programa? 10
Com ha anat la part on line? 9
I les tutories presencials? 9
El projecte de millora el vàreu fer girar entorn a... els
propers tres anys, cap a on creixem

Recomanaria el programa? Sí
Per què? Perquè és un mirall i una radiografia que poques vegades fem de la nostre
empresa.

MECA-FONTDE, SL
Anys de fundació de l’empresa 1.995
Adreça de la seu corporativa C/ Premsa, 2 Naus 1012
Polígon Can Comelles Sud
Principals directius Joseph M. Fontdevila
Plantilla 30 persones
Àrees de mercat Sector Siderúrgic, cementeres i
Cablejat.
2
Superfície que ocupa l’empresa 2.200 m

Recomanaria el programa? Sí

Per què? Crec que és un programa
enfocat a gent emprenedora que per
temes de feina i temps en general no
pot fer un PDA o un MASTER, però que
vol tenir una sèrie de conceptes molt
clars i a part d’això els vols tenir
enfocats a la seva empresa directament.
És un programa que tots els temes,
cada alumne, els enfoca directament al
seu dia a dia laboral.

Quina és la vostra valoració global del
Programa? És un curs on aprens altres
maneres de veure les coses, aprens a
analitzar el passat, el present i el futur de
la teva empresa i a poder-te fer una idea
cap a on pots enfocar el teu futur com a
empresa
Com ha anat la part on line? És molt
dinàmica i senzilla d’utilitzar
I les tutories presencials? Força
interessants, ja que els treballs que es
realitzen són enfocats a la teva empresa i
amb el professorat tractes directament
sobre els teus problemes actuals, els
punts de vista de com ho veus i cap on
has de tirar per a poder seguir endavant.
El projecte de millora el vàreu fer firar
entorn a... Al nostre sistema de costos
financers i control dels temps de
mecanitzats

ESTAON INNOVA, SL

Anys de fundació de l’empresa Novembre de 2008
Adreça de la seu corporativa C/ Ceràmica, 4 Nau 21
Polígon Sud Magarola
Principals directius Fabiola Macias
Plantilla 4 Treballadors
Àrees de mercat Ens dediquem a la fusta (pre marcs,
portes, carcasses. Treballem pels magatzems de
Plaques de quiz. Som especialistas en el ram de la
construcció.
2
Superfície que ocupa l’empresa 400 m

Quina és la vostra valoració global del Programa? Molt
bona, però crec que és massa informació per tant poc
temps.
Com ha anat la part on line? Perfecte
I les tutories presencials? Perfecte
El projecte de millora el vàreu fer girar entorn a... l’entorn
professional de l’empresa

Recomanaria el programa? Si, segur que sí.
Per què? És molt important estar format si tens una empresa, d’aquesta manera no es
cometen els errors que fan que algunes empreses tinguin que tancar.

ANIMA GRUP WORKS, SL
Anys de fundació de l’empresa 2009
Adreça de la seu corporativa Carrer de Sant
Jaume, 8
Polígon Centre Urbà
Principals directius Xavier Masana
Plantilla 3
Àrees de mercat Roba promocional i laboral,
Comerç on line.
2
Superficie que ocupa l’empresa 30 m

Quina és la vostra valoració global del
Programa? Molt Bona
Com ha anat la part on line? Ja havíem fer
algun altre curs online. Es necessita molta
voluntat
I les tutories presencials? Ajudaven molt a
resoldre els dubtes que tenies
El projecte de millora el vàreu fer girar entorn
a... La millora del posicionament de la web de
l’empresa www.animatextile.com

Recomanaria el programa? I tant
Per què? Ens ha ajudat com empresa de nova creació a veure una pinzellada (i no tant
pinzellada) del que és l’empresa i cercar solucions per a millorar

ECOMUNDIS EDITORIAL, SL
Anys de fundació de l’empresa 2004
Adreça de la seu corporativa Pau Clarís, 23
Polígon Centre Urbà
Principals directius Pablo Chamorro
Plantilla 3
Àrees de mercat Serveis tècnic, jurídics i
editorials en medi ambient i desenvolupament
sostenible
2
Superfície que ocupa l’empresa 100 m
Quina és la vostra valoració global del
Programa? Molt bona
Com ha anat la part on line? Fenomenal. És una
eina molt potent. accés
I les tutories presencials? El tutor és un gran
professional implicat en la millora dels
projectes presentats.
El projecte de millora el vàreu fer firar entorn
a... Dinamització i millora TP
Recomanaria el programa? Si, molt
Per què? El tipus de continguts és molt pràctic, coherent amb la consolidació de
les empreses i d’un nivell alt. Els professors són professionals en actiu amb molta
experiència i disposició per a donar suport.

