ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FERROLTERRA

22 NOVEMBRO, 2022

EMPRENDER DESDE
FERROL PARA O
MUNDO É POSIBLE
JUANMA ROMERO
A Asociación de Empresarios Ferrolterra organiza, coa
colaboración

do

Concello

de

Ferrol,

a

xornada

"Emprender desde Ferrol para o mundo é posible", que

terá lugar o martes 22 de novembro no Antigo
Hospicio de Ferrol (rúa Méndez Núñez, 11).

A actividade consta cun taller de emprendemento co
título "A análise da idea de negocio e a importancia da
visibilidade nos medios" e dunha conferencia que
impartirá

o

xornalista

e

director

"Emprende" de TVE Juanma Romero.

do

programa

OBRADOIRO: A ANÁLISE
DA IDEA DE NEGOCIO E
A IMPORTANCIA DA
VISIBILIDADE NOS MEDIOS

Abordaranse

DOCENTE: Juanma Romero

HORARIO: de 16.00 a 18.45 horas
OBXECTIVOS:

-Potenciar a xeración de novos negocios

-Formar a emprendedores/emprendedoras e

empresas de servizos (comercio e hostalería) para
conseguir visibilidade e mellorar as súas
posibilidades de éxito.

relacionados

co

emprendemento, as habilidades sociais e a

economía, así como a importancia do
carisma e o xeito de comunicar, pero
tamén outros máis técnicos como a venda
en

PARA QUEN? Dirixido a emprendedores de Ferrol

temas

plataformas

empregos
dixital.
Cun

dixitais

vinculados

enfoque

á

ou

os

novos

transformación

práctico,

o

docente

aprenderalles ás persoas participantes as

habilidades e capacidades necesarias para
que os seus proxectos logren visibilidade
nos medios de comunicación.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

COLABORA
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A CONFERENCIA

PARA QUEN? Emprendedores, empresas,

estudantes e persoas en xeral interesadas no

A conferencia que impartirá o reputado

ONDE? No Antigo Hospicio de Ferrol

xornada organizada por AEF e o Concello

HORARIO: 19.00 horas

o posicionamento de Ferrol como referente

emprendemento

xornalista

CONFERENCIANTE: Juanma Romero

de Ferrol ten como obxectivo xeral mellorar

DESENVOLVEMENTO DO ACTO:

-19.00-19.10 Presentación do evento. AEF e Concello
de Ferrol.

da

emprendedor, deixar claro que desde Ferrol
se pode emprender para todo o mundo.

pretende, por unha banda, potenciar a

-20.00 Coloquio e peche

xeración de novos negocios no municipio.

Pola outra ten a finalidade de outorgar ás

BIOGRAFÍA

persoas emprendedoras e ás empresas de

Juanma Romero é director e presentador do
TVE

dentro

tema do emprendemento, a actividade

FERROL PARA O MUNDO É POSIBLE

de

Romero

Aberta ao público en xeral interesado no

-19.10-20.00 Conferencia EMPRENDER DESDE

programa

Juanma

"Emprende",

que

emiten

semanalmente o Canal 24 Horas, La 1 e as canles
internacionais, así como as redes sociais.

Conta con máis de 50 premios nacionais e

internacionais como recoñecemento ao seu labor
no mundo do emprendemento e a comunicación.

www.juanmaromero.com

servicios -especialmente as relacionadas
co comercio e a hostalería- as ferramentas
necesarias

para

lograr

visibilidade

e

mellorar as súas posibilidades de éxito, un
obxectivo

no

que

comunicación son clave.

os

medios
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COLABORA

de

