Presentació
GUIA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL PER A PIMES
Les tecnologies de la informació suposen una oportunitat barata i accessible per potenciar la competitivitat
i internacionalització de les petites i mitjanes empreses.
Són nombroses les oportunitats que poden sorgir en la redefinició dels seus models de negoci, si les
empreses aprofiten les sinergies
cadena de valor digital completament integrada en els seus processos
interns. Les pimes que fan servir les tecnologies digitals exporten dues vegades més, creixen el doble i són
deu vegades més eficients.
La digitalització dels processos productius i funcionals esdevé una necessitat, donat que les petites i
mitjanes empreses han
-se de forma constant per no perdre el ritme del mercat, per ser més
eficients i competitives.
Per tot això, Fepime us vol presentar aquesta guia de transformació digital per a Pimes, que neix amb la
idea de simplificar la tasca d'integrar l'ús de les noves tecnologies en el dia a dia de les empreses de menor
dimensió. Pretén, a través d'un llenguatge senzill, ser una eina útil i pràctica que ofereixi informació sobre
eines digitals i sobre com implantar una estratègia de transformació digital en l'empresa.
En definitiva, un instrument per a ajudar els petits empresaris a identificar les oportunitats que la nova era
digital brinda als seus negocis.

Data: 28 de Setembre de 2020
Horari: 10:00

11:45 h

Lloc: Webinar a través de la plataforma digital Zoom

PROGRAMA
10.00 h. Inauguració de la Jornada a càrrec del Hble. Sr. Ramon Tremosa, Conseller
Coneixement de la Generalitat de Catalunya

i

10:15 h. Presentació del Sr. Pedro Mier , President
- Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales- (Pendent de
confirmació)
10.30 h. Presentació de la Sra. Mª Helena de Felipe, Presidenta de Fepime

10.50 h. Estructura i contingut de la
de transformació digital per a PIMES" Sr.Jens Blüm, CCO
& Co-Fundador de Barcelona Puffin Consulting
11.10 h. Cóm implantar la digitalització en l'ADN de les PIMES, Sr. Toni Torredemer Palau (CEO & CoFundador de Barcelona Puffin Consulting
11.30 h. Torn de paraules i cloenda

La sessió és gratuïta. Per poder assistir enviar un mail a secretaria@fepime.com amb el nomi
cognoms, càrrec, empresa i telèfon.

