IGAPE
PROGRAMA
Seminario
para a elaboración do plan de
negocio

SESIÓNS

CONTIDO
O emprendedor
•
•
•

1ª Sesión
Formativa

•
•
•
•
•

A decisión de emprender
A importancia do traballo en equipo
As distintas modalidades para exercer a actividade
emprendedora
Introdución ás principais figuras fiscais que afectan á
empresa
As formalidades para a constitución dunha empresa
As posibles axudas e subvencións a disposición dos
emprendedores
As fontes de información relativas á creación de empresas
Principais características da nova lei de emprendedores

O modelo de plan de negocio
•
•

2ª Sesión
Formativa

•

•
•

•

A utilidade do plan de negocio
Os 9 bloques para a construción do modelo de
 Os segmentos de mercado
 A proposta de valor
 As canles de distribución e comunicación
 A relación co cliente
 Os fluxos de ingresos
 Os recursos clave
 As actividades clave
 A rede de colaboradores
 A estrutura de custes
O entorno do modelo de negocio
 Tendencias clave
 Forzas macroeconómicas
 Forzas da industria
 Forzas do mercado
A aposta pola innovación e a calidade, requisitos para a
supervivencia a medio-longo prazo
Os procesos internos
 Os procesos comerciais
 Os procesos loxísticos
 Os procesos administrativos
 Outros procesos
Os recursos dispoñibles

•
•

1ª Titoría

A importancia da determinación dos obxectivos
 A folla de ruta
Repaso ás fichas a cumprimentar para elaborar un modelo
de plan de negocio

Sesión individualizada co promotor
• Reflexións sobre a viabilidade técnica do proxecto
• Reflexións sobre as cualidades emprededoras do promotor
O plan económico financeiro
•

3ª Sesión
formativa

2ª Titoría

•

A elaboración dos presupostos operativos
 Os presupostos de custes variables
 Os presupostos de custes de estrutura
 As contas de resultados provisionais
 O punto morto ou punto de equilibrio
A elaboración sos presupostos financeiros
 As necesidades de financiamento: Os investimentos
 Os balances provisionais
 As previsións de tesourería
 O presuposto de capital
 A busca de financiamento
 Manexo do programa Viable 2020 para a elaboración
do plan económico financeiro

Sesión individualizada co promotor
• Reflexións sobre a viabilidade económica e financeira
• Reflexións sobre as fontes de financiamento

