
  

DEBATS EN ACCIÓ

13 de maig de 2014



  

 
Economia i Empresa:

1. Presentació de l'assignatura
2. Organització horària
3. Objectius i competències
4. Habilitats

La nostra empresa Sweet Sefed:
5. La nostra pàgina web
6. Sweet Sefed a les xarxes socials
7. Organització
8. Organigrama de la nostra empresa
9. Departaments Sweet Sefed
10. Anuncis promocionals
11. Un dia Sweet Sefed
12. Experiència dels alumnes 
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Objectius i competències
● Objectius:

● Capacitats d'adaptació a entorns canviants
● Treball en equip
● Autonomia
● Esperit de superació 
● Capacitat resolutiva
● Empatia

● Competències principals: 
● Competència en estratègia 
● Competència en emprenedoria 
● Competència en gestió i organització



  

Habilitats

Podem assolir HABILITATS PERSONALS EMPREDONEDORES a través de la formació 
SIMULACIÓ D'EMPRESA, en tres grans grups:

Habilitats comunicatives
Ser capaç de comunicar el seu projecte i ha de poder ser capaç de negociar amb empreses 
proveïdores de qualsevol tipus. Disposar d’aptituds negociadores de tècniques de comunicació 
persuasives són dues habilitats necessàries en qualsevol moment. 

Capacitat de gestió 
La capacitat de pensar i de resoldre diferents temes alhora, de disposar de coneixements 
globals del funcionament d’una empresa o de disposar d’una visió de l’estratègia de negoci.

Habilitats d'organització
Es tractaria de la capacitat de desenvolupar i gestionar un equip de treball i en peu d’igualtat 
amb d’altres microemprenedors; de tècniques de planificació i organització del treball i del 
temps; i de la capacitat de desenvolupar les habilitats per analitzar la realitat interna de 
l’empresa.



  

LA NOSTRA EMPRESALA NOSTRA EMPRESA
SWEET SEFEDSWEET SEFED



  

La nostra pàgina web

https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/sweet/


  

Sweet Sefed a les xarxes socials

https://www.facebook.com/sweetsefed.company
http://sweet-sefed.blogspot.com.es/
https://twitter.com/SweetSefed
http://instagram.com/sweetsefed


  

Organització 

https://drive.google.com/a/epiagranollers.cat/?tab=mo#folders/0B0f0pGyEYK6WdlBGZmRWUFlVQjQ


  

Organigrama de la 
nostra empresa

TREBALLADORS

Magatzem

Vendes Compres

Tresoreria Comunicació

GERENT

https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/sweet/organigrama


  

Sweet Sefed. 
Departaments fixes

Departament de comunicació

– Rebre i contestar correus

– Actualitzar i gestionar el bloc

– Actualitzar i gestionar Facebook, Twitter, 
Instagram

– Atendre trucades telefòniques

Departament de vendes

– Fer i enviar albarans i factures

– Registre d'albarans i factures

– Promocions de vendes

– Gestionar i actualitzar E-SHOP

Departament de tresoreria

– Gestionar i actualitzar el registre de 
cobraments i pagaments

– Fer remeses bancàries

– Fer estadístiques de cobraments i pagaments 
mensuals detectant els nostres clients vips

Departament de compres

– Fer i enviar comandes a mercats nacionals i 
internacionals

– Gestionar i actualitzar les fitxes de magatzem 
de tots el productes

– Gestionar i actualitzar el registre de compres



  

Sweet Sefed. 
Departaments puntuals

Departament de fira

– Contacte amb les diferents empreses 
participants a la Fira.

– Elaboració de diversos vídeos.

– Compra i venda de productes amb les 
diferents empreses (al voltant de 50)

Departament de promocions

– Elaboració de diverses promocions 
(Halloween, Nadal, Sant Valentí, solidària, 
Pasqua i Fira)

Departament de màrqueting digital

– Elaboració d'anuncis promocionals de la 
nostra empresa.

Departament de debats en acció

– Difusió a través de les xarxes socials.

– Elaboració de la presentació.

– Reorganització de la nostra pàgina web.

Departament de catàlegs

– Tria de 10 productes de cada.

– Tria del preu adequat per a cada producte.

– Fotografies de tots els productes.

– Elaboració dels catàlegs amb tots els 
productes en les tres llengües de l'empresa 
(català, castellà i anglès)



  

ANUNCI CUPCAKES

Anuncis promocionals

ANUNCI GALETES

https://www.youtube.com/watch?v=o1TLNKP_OvQ
https://www.youtube.com/watch?v=S3LRKc0D7xc
https://www.youtube.com/watch?v=vNzgoGDK5ok
https://www.youtube.com/watch?v=o1TLNKP_OvQ


  

Un dia a Sweet Sefed



  

Experiència dels alumnes

https://www.youtube.com/watch?v=vNzgoGDK5ok


  

ESPEREM LA VOSTRA VISITA ESPEREM LA VOSTRA VISITA 
A LA NOSTRA EMPRESAA LA NOSTRA EMPRESA
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