La Xarxa de Dones Emprenedores és un projecte que té per objecte donar visibilitat a les dones i
als seus projectes empresarials. Està obert a tota dona emprenedora sigui quin sigui el
moment en el qual es trobi el seu projecte. A través de fer xerrades, formacions i tallers de temes
d'interès comú aconseguim:
- Fer xarxa: sentir-se part d'un grup amb experiències similars.
- Col·laborar i cooperar: oferir i demanar suport, material o associació entre elles.
- Detectar necessitats de suport en temes tècnics d'emprenedoria i consolidació d'aquestes
emprenedores per part de l'IMPO.
- Oferir consultories o mentoria externa sobre aspectes concrets de la gestió empresarial.
D'acord amb aquests objectius hem fet sessions amb ponents empresàries de la ciutat i un taller
sobre les barreres i l'apoderament de la dona en el seu projecte empresarial. La pròxima activitat
serà una taula rodona per donar a conèixer les inquietuds del grup i preparar una sèrie de
sessions mensuals amb les temàtiques de discussió que elles mateixes decideixin. Properes
accions:
-Programa Impulsa’t dona per ajudar a consolidar empreses de Badalona dirigides per dones que
han patit la crisi del Covid-19 o que necessiten suport addicional per augmentar la seva
productivitat empresarial en àmbits con les finances, el màrqueting, les capacitats emprenedores
i l’estalvi energètic.
-Taules rodones amb periodicitat mensual on s’aborden temes que les participants volen
compartir per donar visibilitat a problemes e inquietuds que troben en el seu dia a dia. A l’espera
de poder fer les reunions en format presencial, les realitzem de forma virtual.
Oferim la incorporació al grup Xarxa de dones emprenedores des de la xarxa social Linkedin a
través del següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/1yYSiJy_6etXDCFpwBhKFeubAj1AEdXFJQRxWhVKDbRY/edit
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