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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 13/04/2018 a les 09:42

La Cambra organitza el seu primer
webinar adreçat a pimes
exportadores
Serà gratuït i podrà seguir-se on line el proper dijous 26 d'abril d'11 a 12 del matí

La Cambra de Comerç de Manresa organitza el seu primer webinar, una conferència on line que
podrà seguir-se de manera gratuïta i en temps real el proper dijous 26 d'abril d'11 a 12 del matí. La
xerrada s'adreça a petites i mitjanes empreses amb activitats exportadora per explicar-los
diferents eines i metodologies que poden utilitzar per incrementar les seves vendes.

Concretament, la conferència se centrarà en el mètode del Social Selling, un sistema per fer més
efectiu el comerç B2B (d'empresa a empresa) amb l'ajut de plataformes socials com LinkedIn.
Entre els avantatges del Social Selling hi ha la possibilitat d'adreçar-se als clients de manera
personalitzada i de descobrir decisors que poden influir en el procés de compra.

Una de les claus del Social Selling és minimitzar els riscos i evitar aconseguir l'efecte contrari al
desitjat. Per això, les empreses que ho vulguin podran ampliar els coneixements adquirits al
webinar amb un programa de seguiment individualitzat de 8 setmanes que els ajudarà a establir
connexions noves amb possibles clients a través de la plataforma LinkedIn.

Per seguir el webinar cal fer inscripció prèvia i connectar-se al següent enllaç:
https://bluejeans.com/911151055. Les persones que hi estiguin interessades trobaran més
informació al web de Cambra (www.cambramanresa.cat).
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https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/74823/cambra/organitza/seu/primer/webinar/adrecat/pimes/exportadores

https://bluejeans.com/911151055
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 13-04-2018 a les 19:00h.

Tipus d’interès

Eur bor 1 -0,191

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 84.424,55 -1.018,98

CAC 40 5.315,02 5,80

DAX 12.442,40 27,39

Dow Jones 24.405,72 -77,33

Eurostoxx 50 3.448,00 4,03

FTSE 100 7.264,56 6,22

FTSE MIB 23.330,32 25,44

Ibex 35 9.767,30 20,30

IGBC (Col mbia) 12.151,25 -120,24

Preu Var.

IGPA ( ) 28.174,99 12,77

Latibex 4.423,10 -29,90

Merval (Argentina) 31.622,15 -416,64

Mexbol ( ) 48.731,35 -51,21

Nasdaq 100 6.649,55 -6,71

Nasdaq Comp. 7.126,28 -13,97

Nikkei 225 21.778,74 118,46

S&P 500 2.659,17 -4,82

Stoxx 50 3.042,66 0,57

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ABERTIS INFR 18,30 18,28 18,31 0,10 0,52 -1,35

ACCIONA 68,00 66,86 68,14 1,18 1,77 -0,06

ACERINOX 11,58 11,56 11,71 -0,08 -0,69 -2,77

ACS CONST. 33,26 33,08 33,65 0,15 0,45 1,96

AENA 171,90 170,00 172,70 2,20 1,30 1,72

AMADEUS IT 61,68 61,12 61,78 0,16 0,26 2,61

ARCEL.MITTAL 26,50 26,39 26,86 0,24 0,93 -2,18

B. SABADELL 1,74 1,74 1,78 -0,04 -2,13 5,19

BANKIA 3,66 3,65 3,74 -0,04 -1,05 -8,15

BANKINTER 8,46 8,37 8,57 0,06 0,69 7,01

BBVA 6,41 6,34 6,50 0,08 1,28 -9,87

CAIXABANK 3,95 3,93 4,02 0,01 0,20 1,52

CELLNEX TELECOM 23,55 23,46 23,67 0,09 0,38 10,30

DIA 3,51 3,49 3,56 -0,00 -0,03 -18,45

ENAGAS 22,77 22,63 22,89 -0,13 -0,57 -4,61

ENDESA 18,49 17,94 18,54 0,46 2,52 3,56

FERROVIAL 17,22 17,14 17,29 0,14 0,82 -9,01

GAS NATURAL 20,05 19,86 20,09 0,16 0,83 4,16

GRIFOLS 23,25 23,12 23,55 0,06 0,26 -4,81

IBERDROLA 6,25 6,14 6,27 0,10 1,62 -3,19

INDITEX 24,55 24,55 25,16 -0,63 -2,50 -15,48

INDRA A 11,12 11,12 11,25 -0,11 -0,98 -2,50

INM.COLONIAL 9,25 9,22 9,33 0,05 0,54 11,67

INT.AIRL.GRP 7,06 7,03 7,24 0,04 0,54 -2,43

MAPFRE 2,77 2,76 2,78 -0,00 -0,04 3,36

MEDIASET ESP 8,10 8,06 8,20 -0,03 -0,37 -13,45

MELIA HOTELS 11,52 11,49 11,62 0,03 0,26 0,17

MERLIN PROP. 12,47 12,41 12,52 -0,02 -0,16 10,35

RED ELE.CORP 16,58 16,56 16,69 0,00 0,00 -11,36

REPSOL 15,54 15,34 15,60 0,01 0,06 5,36

SANTANDER 5,37 5,34 5,47 0,03 0,49 -2,01

SIEMENS GAMESA 13,30 13,18 13,48 0,04 0,30 16,36

TEC.REUNIDAS 24,78 24,65 25,31 -0,35 -1,39 -6,35

TELEFONICA 8,16 8,15 8,22 -0,03 -0,37 0,43

VISCOFAN 55,70 55,20 56,10 0,40 0,72 1,49

Divises
Preu Var.% 

$ 1,234 0,12

132,550 -0,18

0,866 0,02

Franc 1,187 -0,06

Corona 10,412 -0,46

$ anad 1,555 -0,25

$ ustrali 1,589 0,03

Petroli

Brent 21 72,73

Metalls

Or 1.346,8

Sota el lema «SOS medi am-
bient», ahir es va posar punt final
a la 32es Jornades Lacetània, or-
ganitzades per l’institut manresà
i que enguany han portat a debat
el futur del planeta. 

Les jornades, que van comen-
çar dilluns, van tenir dimecres
una de les activitats destacades.
Jaume Illa, responsable del pro-
jecte «Smart region» de la diputa-
ció de Barcelona, va parlar a
«Smart cities, més enllà dels sen-
sors, dades i aplicacions» de la ne-
cessitat de la societat de controlar
i adpatar l’entorn, per fer-lo més
habitable i sostenible, utilitzant
les eines de presa de dades i de
control digital  a les ciutats. Pel
que fa a dijous, les jornades van
comptar amb la presència del fi-
lòsof Jordi Pigem, que amb el títol
«De l'ecologia a l'ecosofia», va co-
mentar el canvi de paradigma que
necessita l'ésser humà respecte a
la seva relació amb el planeta: «Ja
no cal només conèixer-lo, tal com
fa l'ecologia, sinó aprendre a esti-
mar-lo i respectar-lo, tal com vol
fer l'ecosofia, perquè del seu futur,
ara força en perill, en depèn el
nostre com a espècie», va ser una
de les conclusions de Pigem. 

També el físic i  poeta David Jou
va participar en les jornades di-
jous. Va raonar sobre l'ús i l'abús
de la tecnologia actual i com ha
transformat la nostra manera de

veure’ns i de veure el món des de
l'ús de les mans a la possibilitat de
la biònica i els cíborgs. Ho va fer
en una xerrada que portava per tí-
tol «L'ètica de les aplicacions tec-
nològiques i el paper dels humans
a la natura».

El mateix dijous va passar per
les aules del Lacetània l'econo-
mista surienca Mar Reguant, pre-
mi Banc de Sabadell 2017 d'Inves-
tigació econòmica i professora a
la  Northwestern University a Illi-
nois, que va realitzar una xerrada
online des dels Estats Units sobre
l'impacte a l'economia dels
acords d'emissió de gasos d'efecte
hivernacle, posant com a exemple
el seu treball a Califòrnia en l'as-

sessorament al govern de les me-
sures fiscals de subvenció per a la
contaminació. A banda, els alum-
nes van poder realitzar una visita
a SIMET Solsona, la fàbrica d'ele-
ments sinteritzats pertanyent a la
multinacional AMES Group.

Divendres es va realitzar un ta-
ller obert al públic de reparació
d'electrodomèstics i aparells elec-
trònics, a càrrec del grup Restar-
ters de Barcelona. A més, el cate-
dràtic de la UPC de Manresa, Jo-
sep Maria Casas, va fer una exten-
sa disertació sobre els avantatges
i inconvenients dels nous com-
bustibles per a automòbils que
han de substituir la gasolina i el
dièsel i el seu futur. 

REDACCIÓ MANRESA

L’institut Lacetània projecta
un futur més sostenible
Ahir es va posar punt final a les jornades estudiantils «SOS medi ambient»

BANC DE SABADELL

L’economista surienca Mar Reguant, en una imatge d’arxiu

L'alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, ha participat aquesta
setmana en el I Fòrum Logístic,
celebrat a la ciutat de Riba-Roja de
Túria (València), que va servir per
a la creació i posada en funciona-
ment de la Xarxa de Municipis
amb Alt Potencial Logístic i Indus-
trial. Sota la denominació G-6,

configuren la xarxa Martorell,
Riba-Roja de Túria, Antequera,
Arteixo, Mondragón i Mérida. 

L'objectiu és enfortir el posicio-
nament d'aquests municipis d'es-
pecial rellevància logística i crear
sinergies de col·laboració en ma-
tèries de reivindicació pressupos-
tària, d'infraestructures, captació
de noves activitats empresarials,

estratègies comercials o inversió
estrangera directa. En la seva in-
tervenció, Fonollosa va valorar
positivament aquesta iniciativa
«pionera» i va fer especial èmfasi
en la «necessitat tirar endavant in-
fraestructures bàsiques com el
Corredor Mediterrani», que «gen-
ra unes oportunitats econòmi-
ques brutals», va dir l’alcalde.

REDACCIÓ MARTORELL

Martorell entra a la Xarxa de Municipis
d’Alt Potencial Logístic i Industrial

La Cambra de Comerç de Man-
resa organitza el seu primer webi-
nar, una conferència on-line que
podrà seguir-se de manera gratuï-
ta i en temps real el proper dijous
26 d’abril, d’11 a 12 del matí. La
xerrada s’adreça a petites i mitja-
nes empreses amb activitat expor-
tadora per explicar-los diferents
eines i metodologies que poden

utilitzar per incrementar les seves
vendes. 

Concretament, se centrarà en
el mètode del Social Selling, un
sistema per fer més efectiu el co-
merç B2B (d’empresa a empresa)
amb l’ajut de plataformes socials
com LinkedIn i que permet adre-
çar-se als clients de manera per-
sonalitzada i descobrir decisors
que poden influir en el procés de

compra. Una de les claus d’aquest
sistema és minimitzar els riscos i
evitar aconseguir l’efecte contrari
al desitjat. Per això, les empreses
que ho vulguin podran ampliar
els coneixements adquirits al se-
minari amb un programa de se-
guiment individualitzat de vuit
setmanes que els ajudarà a esta-
blir connexions noves amb possi-
bles clients a través de LinkedIn.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra organitza el seu primer
‘webinar’ per a pimes exportadores
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