Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta
organiza…

I XORNADA DE NEGOCIOS
xerando redes de traballo · cooperar para emprender

RELATORIO
COMUNICACIÓN E
NETWORKING

Un evento
diferente no que
atopar empresas
afins coas que
xerar
oportunidades
de negocio

PRESENTACIÓNS
1 MINUTO PARA QUE
TE COÑEZAN

ENCONTROS B2B
MOMENTO DE FACER
NEGOCIO

“Empresarios e xestores coma ti pero de distintas actividades participarán
nas roldas de negocios para presentar as súas empresas, produtos ou
novidades, de xeito que, poidas coñecelos, convivir con eles no encontro e
establecer novas relacións de colaboración: poderes atopar novos
proveedores, clientes, prescriptores que te recomenden no seu entorno,
difundan o que estás levando a cabo, te comecen a seguirte en redes
sociais, e xeren unha relación positiva coa túa marca ...., ¿deixarías pasar a
oportunidad de participar nun evento así?,

Apúntate e ven facer negocio!

Programa
28 de xuño

16:00 //

de 16:00 a 20:30

Recepción de asistentes
16:30 //
Benvida e tendencias de Networking para empresas.
Eva González, Directora de Negocios y Networking
Galicia.

castelo de dona
urraca

16:45 //

salvaterra do miño

Relatorio “Nunca fales con extraños…¡poderían darte
negocio! Roberto Pérez Marijuan, Director de
Suma Importancia.
17:15 //

inscricións:

Rolda de Presentacións e encontros B2B

www.gdrcondadoparadanta.gal
TELÉFONO: 986 663329

20:15 //
Foto oficial do evento.
20:30 //
Acto de peche da sesión. GDR Condado-Paradanta e
autoridades convidadas (por confirmar).

*Nota da organización: o programa está suxeito a variacions e
cambios de organización.

NESTA XORNADA
PODERÁS:
• Incrementar o
coñecemento do teu
entorno empresarial
• Dar a coñecer a
empresa,

Organiza:
GDR Condado Paradanta: O Grupo de Desenvolvemento
Rural Condado Paradanta está levando a cabo unha estratexia
de desenvolvemento da comarca que inclúe entre os seus
obxectivos dinamizar as posibilidades e oportunidades da zona,
movilizar e promocionar esa estratexia co obxectivo de que
xurdan novos proxectos e axudarlles a obter a preparación e
financiación para que se convirtan en realidades.

• Coñecer a potenciais
clientes
• Adquirir habilidades de
comunicación
• Participar nos relatorios
de expertos
• Coñecer futuras
iniciativas interesantes
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