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Vols trobar-te amb empreses
que et diuen què compren?

Vols que les empreses coneguin
qui ets i què ofereixes?

Comprar i vendre:
fer matchings aconseguint
productivitat per proximitat



Dimecres, 
30 d’octubre a les 9:30h

Que és PRO MATCH?

Un innovador procés perquè les empreses es coneguin, comprin i venguin dins 
el seu entorn més pròxim.

A qui va dirigit?

A aquelles empreses disposades tant a oferir els seus serveis com a rebre'ls 
d'altres empreses.

Com funciona?

És necessari realitzar la inscripció i omplir tots els camps requerits al formulari.

El dia de l’acte, les empreses inscrites disposaran de 5 minuts per presentar-se 
davant de la resta d'assistents en base a: 

QUI SÓN - QUÈ FAN - QUÈ COMPREN - QUÈ VENEN

Què es demana?

L'element diferenciador d'aquest acte és que cada empresa ha d’exposar quines 
poden ser les seves necessitats de compra i venda en aquests moments.

D'aquesta manera podem establir relacions comercials amb qui està interessat.

La presentació

A continuació trobarà la plantilla Power Point per fer la presentació. 

S'ha d'omplir i passar a PDF, per després enviar-la a:
montserrat.frasnedo@castelldefels.org
93 635 25 75

Per poder participar és necessari haver entregat
la presentació abans del 23 d’octubre de 2019

LLOC de realització:
LA GUAITA. Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels

Carretera de la Sentiu, 1
08860 Castelldefels

Guia de participació al PRO MATCH

Inscripció
Emplenar tots els espais (obligatori). Si no s'omplen tots els espais la inscrip-
ció no serà vàlida. En cas de dubte, contacteu amb nosaltres.

Documentació
Descarregar la plantilla adjunta i empleneu-la amb la informació de la inscrip-
ció. Convertiu-la a PDF i envieu-la abans del 23 d’octubre a:
montserrat.frasnedo@castelldefels.org
No s’admetran presentacions posteriors a la data.

Presentació
El dia de l'acte, 30 d’octubre , us haureu de presentar davant les persones 
assistents durant 5 minuts (segons plantilla adjunta):

QUI SOM - QUÈ FEM - QUÈ COMPREM - QUÈ VENEM

PROGRAMA. 30 d’octubre 2019
09:30h. Recepció assistents

10:00h. Benvinguda i explicació de funcionament

10:15h. Primera ronda de presentacions

11:30h. Café networking

12:00h. Segona ronda de presentacions

13:30h. Espai de relació

14:00h. Tancament


