Centres eqüestres: idees
per la gestió i la
comunicació eficient
Jornada tècnica
FIGUERES, dilluns 10 de juny de 2019

Presentació
La gestió d’un centre eqüestre pot ser
una tasca feixuga, però tenim eines
que ens poden ajudar a fer-la de
manera més àgil.
Pel que fa a la gestió, donarem una
visió global d'un centre eqüestre des
de la part d'organització.
Buscarem processos comuns al món
de l'empresa aplicables als centres
hípics. I treballarem casos pràctics de
cadascú que es puguin fer extensibles
a cada centre. Revisarem eines
informàtiques bàsiques per ajudar a la
gestió.
A la tarda, introduirem eines per fer la
difusió i comunicació de les nostres
activitats per tal de treure’n el màxim
rendiment.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada
10.00 h Organització i eines de gestió d'un centre eqüestre

Anàlisi de la dimensió i processos de gestió comuns

Repàs de tràmits i permisos administratius

Eines pràctiques per aplicar. Casos particulars que es
puguin fer genèrics
Sr. Pere Fajula, consultor de centres eqüestres i competicions i
director d'APISTA.
13.30 h Dinar
15.00 h Què tenim de nou en xarxes socials?

Repàs de les novetats en Instagram i Facebook

Ús del canva, i les possibilitats que ens ofereix

Recursos on line gratuïts que ens poden facilitar la tasca
Sra. Ester Morchón, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques i
community manager de diferents empreses.
17.30 h Cloenda de la Jornada
Es recomana portar ordinador o tablet, ja que al centre compta amb 15
ordinadors.

Organització

Lloc de realització
Centre de formació integrat Ferran Sunyer
Ronda Sud, n.3
Localització: https://goo.gl/maps/9QhUWgwYqt92
17600 FIGUERES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través d’ADRINOC:
(Tel.: 972 27 16 00- A/e: eferrer@adrinoc.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
El dinar va a càrrec dels assistents.

@ruralcat
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