El Gremi de Fabricants de Sabadell ha estat des dels
seus inicis motor de la indústria tèxtil del territori.
Ara, en aquest segle XXI, el Gremi està al costat de les
empreses industrials acompanyant-les a adaptar-se a la
digitalització i al mon 4.0.
La Intel·ligència artificial, el internet de les coses, la
robòtica col·laborativa, els sistemes ciber-físics, la
realitat virtual, el 3D..... tot aquest mon busca
transformar l’empresa en una organització intel·ligent
per tal d’aconseguir els millors resultats possibles.
També donant importància a la trans-formació
mitjançant programes innovadors com la gestió
conscient del temps, la comunicació, el servei al client,
el compromís, etc)
Un dels objectius de les empreses ha de ser la seva
millora continua, aprofitant el seu know-how, la seva
gent i el seu entorn, utilitzant les eines, aprofitant la
creativitat i tenint cura el mediambient per tal d’arribar a
ser un país creador de riquesa.
La nostra entitat posa a l’abast de les empreses
càpsules reflexives de trans-formació de temes molt
concrets, de la mà de centres tecnològics, experts i
emprees de reconegut prestigi, per tal de familiaritzar a
tots els interessats en conceptes de 4.0 per assolir el
nivell de coneixement adequat per tal de poder aplicarlo a l’empresa.

www.gremifab.es

2020
Com m’adapto al progrés tecnològic si soc una pime.
8 d’octubre 2020
Com aconseguir que els equips gaudeixin de l’adaptació a
l’economia 4.0
5 de novembre 2020
Com convertir el meu equip en venedors
3 de desembre 2020

2021
Quina és la tecnologia 4.0 que necessito si soc una pime
14 de gener 2021
La utopia de la felicitat a l’empresa (com la teva empresa pot
generar relacions sòlides i compromís en un món líquid)
11 de febrer de 2021
La comunicació silenciosa. La bona comunicació com a base per
a un bon treball en equip PyC
11 de març de 2021

2020- 2021
OBJECTIU
Acompanyar a les empreses a adquirir
els coneixements necessaris per iniciar
el procés d’adaptació a la digitalització i
revolució tecnològica, per tal que es
familiaritzin amb els principals conceptes
de l’Smart Factory i així aconseguir
millorar la productivitat, incrementar la
seva rendibilitat i assolir un bon
posicionament en el mercat.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Sessions amb periodicitat mensual
Horari: De 13 h a 16 h (inclou lunch)

Preu per sessió: 50€ socis. 65€ no socis
Preu per a 3 sessions: - 10%
Preu pel programa complert -15%
Formació bonificable

El migdia de formació al Gremi

L’EMPRESA DEL S. XXI
CÀPSULES REFLEXIVES
de trans-formació

ORGANITZA

Més informació:
GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL
Sra. Esther Camacho
Tel: 93.745.09.44
esther@gremifab.org
www.gremifab.org

GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL
Sant Quirze, 30 · Sabadell

GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL
Sant Quirze, 30 - Sabadell

Amb la col·laboració de

