Comunicat a premsa

Les pimes del Gran Penedès es trobaran al
Centre Àgora
Aquest proper dimecres 4 d'octubre, des de les 9h fins a les 13h, el Centre Àgora
de Vilafranca del Penedès aplegarà la 4a Convenció de la Micro, Petita i Mitjana
Empresa del Gran Penedès. La jornada està organitzada per l'Ajuntament i la
Federació Empresarial del Gran Penedès.
Àgora Pimes proposa un matí de ponències i debats de màxim interès per a
empresaris i directius. Es parlarà de noves tendències en la gestió empresarial en tres
apartats clau: l’àrea de Recursos Humans, l’àrea de Màrqueting i els processos de
Digitalització de l’empresa. Intervindran professionals i executius experts en
cadascuna d’aquestes temàtiques.
El programa de la convenció s'obrirà amb una ponència marc, amb el títol Persones i
beneficis, a càrrec del professor José Miguel Vilalta, especialista en temes
d'estratègia, finançament, quadre de comandament i RRHH. La inscripció és gratuïta i
es pot assistir durant tot el matí o bé en moments puntuals. Cal confirmar assistència.
La
informació
completa
de
la
jornada
a http://www.fegp.cat/actes_mailing/171004_agorapimes.html

es

troba

Dinar de treball amb la directora general d’Indústria, Àngels Chacon
Coincidint amb la convenció Àgora Pimes, aquest mateix dimecres 4 d’octubre, a
les 13h15, es proposa un dinar col·loqui amb Àngels Chacon, directora general
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
Obert a tots els empresaris i directius del Penedès i el Garraf, l’àpat de treball tindrà
lloc a la Masia de la Torre del Gall, a Sant Cugat Sesgarrigues. El preu de tiquet és de
30 €. Cal confirmar assistència al tel. 902 106 700 o bé a l'adreça fegp@fegp.cat
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