
                                                                              

                                                       

 
 
 
 

                                                       
 
 

 
 
El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs Gestió de PIMES SG900, en modalitat 
presencial, i dirigit a treballadors del sector editorial, autònoms i aturats. Tenen prioritat 
els treballadors d’empreses associades al Gremi. Els curs està cent per cent 
subvencionat gràcies al suport del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya. 
 
El curs tindrà 20 hores de durada i s’impartirà entre els dijous i divendres de 9.00h a 
13.00h, en 5 sessions entre el 6 de juliol i el 28 de juliol, a les instal·lacions del Gremi. Els 
interessats ja poden cursar la inscripció clicant l’enllaç situat a la part inferior d’aquesta 
pàgina. 
 
Dades del Curs: 
 

Nom: Gestió de PIMES SG900 
 
Durada: 20 hores 
 
Objectiu: 
 
 Proporcionar una visió concreta i practica sobre les claus que aporten una visió i 

domini concret i clar dels processos crítics de la PIME segons l’estàndard internacional 
SG900, norma referencial per a la gestió experta d’empresa i presa de decisions 

 

 Continguts: 
 
 

1. Identificació i determinació dels processos crítics del negoci PCN 

1.1. Desenvolupament de l’estratègia de tres nivells 

1.2. Les quatre àrees clau per a la consolidació i creixement de la PIME 

1.3. Alineació dels recursos als objectius de l’empresa 

 

2. Gestió intel·ligent del mercat 

2.1. Conceptes, tècniques i mètodes per gestionar de forma eficient i coherent la 
gestió del mercat per part de l’empresa 

 

3. Gestió intel·ligent de clients 

3.1. Conceptes, tècniques i mètodes per conèixer i gestionar amb èxit les 
necessitats, percepcions i expectatives dels clients actuals i potencials 

 

https://goo.gl/forms/WpvVZM02N8WL2vkt2


                                                                              

                                                       

 

 

4. Gestió intel·ligent de l’Oferta 

4.1. Claus determinants per crear i adequar l’oferta en entorns competitius i 
gestionar de forma eficient la cartera de productes incloent el llançament de 
nous productes 

5. Gestió intel·ligent de les activitats i control de les funcions clau per a la bona marxa del 
negoci 

6. Gestió de llocs i persones a la PIME com a clau de l’èxit sostingut 

 

 

Seran 5 sessions, entre els dijous i divendres des del 6 de juliol fins al 28 de juliol, ambdós 
inclosos, de 9.00h a 13.00h. Les dates concretes seran: 
 
 

 Dijous 6/07 
 Divendres 14/07 
 Divendres 21/07 
 Dijous 27/07 
 Divendres 28/07 

 
Lloc: Gremi d’Editors de Catalunya (carrer València, 279, 1a planta, Barcelona) 
  
 


