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ESPECIAL POST COVID-19

Programa de suport a empreses  
amb alt potencial de creixement

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La digitalització dels 

processos i l’adopció de 
tecnologies 4.0

COMERCIALITZACIÓ
Replantejament de l’estratègia comercial i 
desenvolupament d’habilitats necessàries

INTERNACIONALITZACIÓ 
Accés o consolidació dels 

mercats internacionals

FINANÇAMENT
Millora l’àrea financera o cerca 

finançament per a noves 
inversio

ORGANITZACIÓ I EQUIP DIRECTIU 
Desenvolupament de les capacitats per 

impulsar nous models de gestió

Des de l’any 2012 es duu a terme anualment amb la participació de 50 pimes.
Se’ls proporcionen els serveis necessaris per a accelerar el seu creixement, 
i s’incideix sobretot en els elements clau següents:

Accelera el creixement és un programa promogut per la 
Diputació de Barcelona i PIMEC

Identificar les palanques de creixement de l’empresa a mig i llarg termini per 
a poder implementar-les en els objectius estratègics a través d’un pla de 
creixement i un pla d’acció personalitzat i a mida. 

Amb el programa,, les empreses poden:

1. Portar a terme una reflexió estratègica i identificar els factors clau d’èxit 
per al creixement empresarial.

2. Estructurar un full de ruta.
3. Materialitzar els projectes amb un acompanyament personalitzat.



Empreses amb tres treballadors o més

Empreses amb la matriu o el centre de decisió a la demarcació de Barcelona

Empreses amb una trajectòria empresarial igual o superior als cinc anys  
(creades abans del 31/12/2015)

Empreses amb voluntat d’invertir en el propi creixement

Empresa amb disponibilitat per seguir parts del programa de forma telemàtica

FASE 1 FASE 2 (32 h) FASE 3 (46 h)

SELECCIÓ 
(participants)

PLA DE CREIXEMENT SUPORT A L’ACCIÓ

3 mesos 3 mesos6 mesos

Identificació

Anàlisi

Selecció

Sessió d’inauguració - Networking (2 h)

Sessions col·lectives (10 h)

1. Anàlisi integral
2. Diferenciació competitiva
3. Transformació digital

Sessions individuals in company (20 h)

1. Diagnosi i Canvas actual
2. Diagnosi transformació digital
3. Sessió d’enfocament
4. Canvas de futur
5. Disseny del pla de creixement
6. Sessió d’orientació a l’acció

Sessions individuals in company (20 h)

Master classes i best practices (24 h)

1. Comercialització
2. Innovació
3. Internacionalització
4. Finançament
5. Lideratge
6. Transformació digital

Sessió de cloenda (2 h)

Una persona tutora assignada al llarg de tot el programa i un Centre Local de Servei a les Empreses

El preu per participar en el programa, és de 500 € (+IVA).

Les condicions per a participar-hi i el full d’inscripció es poden consultar al web 
(www.acceleraelcreixement.com)

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 6 de juliol de 2020.

Més informació:
Annabel Cuatrecases  |  acuatrecases@pimec.org  |  93 496 45 00

www.acceleraelcreixement.com

