
Data:  17 de gener del  2013 
Hora: De 9:00 a 10:30h. 
Lloc: Seu CIESC. (Edifici Gremi  Fabricants C/ Sant Quirze, 30 Sabadell 
Assistència gratuïta i places limitades 
INSCRIPCIONS: Rosa Pons al e-mail rpons@ciesc.cat 
o Tel. 937.450.944 

DE PORTAR UN NEGOCI A DIRIGIR UNA EMPRESA 

ESMORZAR CIESC 

 
 

CONFORMAR-SE  O TRANSFORMAR-SE.  DEL SABER AL PODER FER 
 

L’evolució de la direcció en 
l’empresa i la influència dels 
vertiginosos canvis en els  camps 
de la tecnologia, la informació i els 
coneixements, fan avui  dia 
imprescindible conèixer els 
conceptes i mètodes mes avançats 
de gestió empresarial per poder 
aplicar-los mitjançant els sistemes 
experts 3.0 
 

 

PONENT: Luis Morales Rotger, Advocat i Professor de Universitat.  
 
Desprès de més de 14 anys d’experiència directiva en empreses 
multinacionals (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS / BIMBO), 
va reorientar la seva activitat professional al sector de la Consultoria 
d’Empreses, primer como a responsable a Catalunya de CONSULTORES 
ESPAÑOLES  i de manera independent desprès. 

EL PROGRAMA D’ACREDITACIÓ D’EXPERT EN DIRECCIÓ I ANÀLISI D’EMPRESA li proporciona 

 
- L’accés a la plataforma en cloud 3.0. Expert in Business Administration dotada de la última 
tecnologia del Tecno – Coneixement, amb  sistemes experts de gestió que el transformen en 
el millor professional en la direcció de cada un dels departaments de la seva  empresa; i amb 
més de 600 aplicacions que donen resposta a preguntes com: 
•Quin preu haig de posar al meu nou producte o servei? 

•Quins són els meus punts forts i quins els febles davant el mercat? 

•Què ocasiona la fuga dels meus clients? 

•Quines previsions de venda tinc per als propers sis mesos? 

•Quina és la situació econòmic -financera de la meva empresa? 

•... 
- El reconeixement Nacional i Internacional com EXPERT EN DIRECCIÓ D’EMPRESA mitjançant 
la certificació atorgada por APPLUS segons la Norma Referencial Internacional SGE 900 per a 
la Gestió Experta d’Empreses, que l’acredita en mes de 64 països. 
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