TALLER FORMATIU
COM CALCULAR EL COST I EL PREU DE VENDA DEL TEU
PRODUCTE O SERVEI.

( 2 Hores)
Es una presentació àgil, dinàmica i fresca, on és repassa tant els aspectes bàsics com els
tècnics, i el llindar de tranquil·litat. Amb aquest taller es pretén ajudar a l’empresari a calcular:








Quin és el preu de cost del meu producte o servei?
Quin marge és el que obtindré amb les meves vendes?
Quins resultats tindré en saber el preu de cost del producte i establint un preu de
venda?
Ho estàs fent bé?
El preu de venta del teu producte o servei és correcte?
Saps quin és el preu de cost del teu producte o servei? I el marge?
El teu negoci dóna beneficis i son suficients?

Formador: Miquel Pino, economista i mentor d’empresaris, respondrà a aquestes preguntes
d’una manera pràctica perquè trobis el teu llindar de tranquil·litat.

Dies: 23 de Febrer de 2017
Hora: de 19h a 21:00h
LLOC DE REALITZACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Centre Cultural Can Gruart
Carrer Farigola, 50
17180 Vilablareix

Per telèfon, al 972 49 56 55
Per e-mail, a promoeco@vilablareix.cat
PLACES LIMITADES (segons ordre d’inscripció)

Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent (o en el seu
defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari, caldrà presentar el passaport
o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. Les persones que accedeixin al servei
per primera vegada enguany, que es trobin en situació d’atur, hauran de presentar el DARDO.
El Servei de Creació d’empreses de l’Ajuntament de Vilablareix no podrà admetre a cap persona
que vulgui accedir al servei sense la presentació de la documentació requerida.

Les accions que duu a terme el servei de Creació d’empreses de l’Ajuntament de Vilablareix estan realitzades amb el
suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament, en un 50%, pel Programa Operatiu 2014-2020 del
Fons Social Europeu, en el marc de l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

