Programa de
mentoring
focalizat en les
persones.
Ajudan-te a dissenyar un creixement empresarial conscient.
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La nostra experiència

Després de més de deu anys a la indústria, vam decidir compartir la nostra passió
ajudant els altres. El nostre programa de mentoria està dissenyat per empoderar-te a tu
i al teu equip.

Per què nosaltres?
Creiem que totes les idees i empreses tenen sentit a causa de la gent que hi ha al
darrere. Els mentors empresarials són claus; és per això que quan es tracta de la
selecció de clients som exigents també.
Volem donar a cadascun de vosaltres el temps i l’orientació que us mereixeu.
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Sobre nosaltres

[Les persones són el tot]
Cal implementar una nova forma d’emprenedoria: conscient, sostenible i impulsada per les
persones.
Les empreses fracassen a l’hora de tractar amb humans: associar-se amb el cofundador
adequat, escollir l’equip adequat, crear la cultura d’empresa adequada o conservar el seu
talent. Sabem que ser fundador/a és un tema emocional molt dur.
8 de cada deu empresaris/es que inicien negocis fracassen en els primers 18 mesos. Un
enorme 80% han de tancar.
Missió
Ajudar les empreses a créixer de manera conscient. Això significa tenir cura de la seva cultura
d’empresa, dels seus equips i del desenvolupament personal dels seus líders.
Els/les mentors/es
Tots i totes som empresaris/es conscients, propietaris/es d’empreses i humanxs. Creiem que
totes les idees i empreses tenen sentit a causa de la gent que hi ha al darrere.
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La fundadora
Karen Prats és Forbes 30 under 30, seleccionada com una de les "20 candidates per liderar la
propera dècada empresarial a Espanya" el 2018 i com a dona emprenedora web del 2015 a
Europioneers.
Especialista en màrqueting i relacions públiques, màster en disseny gràfic i programa de
creixement empresarial a l’IESE Business School. Fins al 2019 va "empoderar les idees per
fer-les genials" com a cofundadora i consellera delegada de Go—PopUp: el principal
marketplace internacional de lloguer d'espais comercials per fer Pop Up Stores. Durant la seva
carrera ha estat finalista i guanyadora de nombrosos premis com el millor futur potencial del
congrés europeu EBN 'Young Entrepreneurs building & transforming economies', 30 menors de
30 anys a la revista Emprendedores i 75 millors dones empresàries del web a la revista
Referente.
Després de tutoritzar moltes empreses juntament amb Barcelona Activa o

el Founder

Institute, ha decidit crear el seu propi programa de mentoria centrat en la gent com l’element
clau per tenir èxit.

El nostre programa de mentoria està dissenyat per empoderar-te a tu i al teu equip i
dotar-vos de les eines i consells que necessiteu per tenir èxit.
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Mentoring Program
Hem preparat una combinació de tallers, reunions i experiències amb el teu
equip per ajudar-vos a brillar i a créixer junts.

Temes del programa

Valors i cultura de l'empresa

Contractació d’equips, retenció de talents, missió, visió i valors, mindfulness, etc.

Màrqueting, Comunicació i Venda Sostenible

Màrqueting conscient, creació de contingut, brand building, branding emprenedoria, social selling, etc.

Company Expansion

Innovació, internacionalització, creixement, finançament, etc.
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Duració del programa

3 Mesos
Durant 12 sessions reflexionarem, treballarem i millorarem la teva estratègia empresarial per
créixer. Des de la cultura de l'empresa, la contractació, la cura de tu mateix com a líder per fer
créixer la teva empresa.

6 Mesos
Durant 18 sessions reflexionarem, treballarem i millorarem la teva estratègia empresarial per
créixer. Des de la cultura de l'empresa, la contractació, la cura de tu mateix com a líder per fer
créixer la teva empresa + 6 reunions de seguiment.

1 Year
Contracta les teves 12 o 18 sessions com a abonament anual per utilitzar-lo sempre que ens
necessitis.
Estem aquí per tu.
Contacta amb nosaltres
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