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INTRODUCCIÓ: 
Els negocis a la xarxa: necessites facturar més? Descobreix el potencial d’internet per al 
teu negoci. Innovar en el model de negoci és un factor clau  de la supervivència a llarg 
termini de la teva empresa. 
 
OBJECTIUS: 
Donar a conèixer als participants els diferents tipus de negoci que podem crear a Internet, 
així com els diferents models de monetització. Aconseguir que el participant creï un pla de 
negoci específic per a Internet i no caigui en els paranys en els que cauen emprenedors 
que no coneixen la xarxa. Els models basats en la publicitat, els models basats en fer pagar 
a l’usuari, els models basats en fer pagar el venedor, la informediació i altres models de 
negoci per a llocs web. 
 
DESTINATARIS: 
Destinat a directors de màrqueting i professionals d’aquest àmbit.  
També és adequat per a directors comercials d’empreses en procés de digitalització, així 
com per a qualsevol emprenedor. 
La visió de màrqueting sobre les dades i la relació amb els clients també pot ser d’interès 
per a perfils tècnics que desitgen comprendre millor als clients. 
 
TEMARI: 

1. Els models de negoci. 
2. Models basats en la publicitat. 
3. Models basats en cobrar als ofertants. 
4. Models basats en cobrar als demandants. 
5. Altres models. 
6. El comerç electrònic. 
7. Com començar. 

 
METODOLOGIA: 
Aquest seminari presencial es complementa amb una webinar inclosa en el preu. 
 
PROFESSORAT: 
Sra. Montserrat Peñarroya. 
Especialista en Digitalització d'Empreses i en innovació en Models de Negocis. Graduada 
en Turisme, amb un Postgrau en Comerç Exterior i Màrqueting Internacional, i un Màster 
en Societat de la Informació. Directora de Quadrant Alfa, S.L. i 3iSIC de l’Institut 
d’Investigació, especialitzada en formació i investigació en el camp del Màrqueting Digital, 
on participa en diversos programes de consultoria i formació per a empreses privades, així 
com en Consells Comarcals, Generalitat, Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, 
Cambres de Comerç... També és professora de la UNWTO Accademy, institució que pertany 
a les Nacions Unides i que desenvolupa territoris a través del Turisme Sostenible. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
15 hores. 
7, 14 i 21 de novembre de 2019 
De 9:00 a 14:00 hores. 
 
 
 

DIGITAL BUSINESS 
7, 14 i 21 de noviembre de 2019 

Dijous de 9:00 a 14:00 hores 
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DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit*: 250 euros.  
Preu venda públic: 275 euros. 
 
*+info: www.exitempresa.com 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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