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ADI
Andorra Desenvolupament i Inversió
organitza aquest any la quarta edició de
la Venture Academy, una formació
concebuda perquè els empresaris
emprenedors participants obtinguin
coneixements i habilitats per presentar a
inversors potencials els seus projectes
actuals o futurs.
El programa presenta un doble vessant:
formar un empresari perquè domini tots els aspectes del pla d’empresa.
analitzar tots els aspectes clau del pla d’empresa i els factors d’èxit davant
de potencials inversors.
El programa ha estat dissenyat i serà impartit per professors i experts d’ESADE Business School Barcelona i HEC
de París. Aquestes dues escoles de negoci formen part dels
organismes d’acompanyament i de selecció de projectes
del Programa INNOVADORS.

Preparar-se per buscar
el finançament necessari del projecte
Objectius
•
•
•
•

Copsar la complexitat de l’empresa i el rol de l’empresari
Reforçar el domini dels mètodes i de les eines necessàries per a la recerca de capital
Dominar tots els aspectes del pla d’empresa
Entendre els mecanismes financers, jurídics i fiscals relacionats amb les operacions
de finançament
• Copsar la cultura i les expectatives dels inversors en capital i desenvolupar la dimensió
humana per treballar amb nous socis

Mètode pedagògic
El saber fer tradicional d’HEC i ESADE en matèria de formació de directius i empresaris.
Intercanvi d’experiències, estudis de casos reals.
Eines i mètodes presentats per professors o experts d’HEC i ESADE.
Classes magistrals i exercicis pràctics amb la participació activa dels assitents:
es posaran a prova els seus coneixements i es reforçaran els intercanvis entre empresaris.

Participants

El programa Venture Academy està obert als empresaris i emprenedors que tinguin idees de
negoci i necessitin les eines per redactar un pla de negoci sòlid i viable econòmicament.

Molts dels emprenedors participants al premi Innovadors que han rebut finançaments
per als seus projectes han participat en alguna edició de la Venture Academy.
En les fotografies, l’equip de Camp Cel i d’ Xtremgo. És una formació guanyadora!

Dates i lloc

La formació es dividirà en quatre
mitges jornades de quatre hores
de durada cadascuna.
Dates

22 i 23 de maig del 2012
29 i 30 de maig del 2012
Lloc

Arthotel d'Andorra la Vella
C/ Prat de la Creu, 15-25
AD500 Andorra la Vella.

Despeses de formació

El preu d’inscripció és de 500€.
Cal remarcar que ADI subvenciona
parcialment aquesta formació.
Les despeses de formació no inclouen
l’allotjament ni el transport

Contacte

Tel. +376 81 20 20
info@adi.ad
Per a més informació, visiteu:
www.adi.ad

Equip docent
Jordi FABREGAT FELDSZTAJN

Professor del Departament de Control i Direcció Financera d’ESADE.
Doctor en administració i direcció d’empreses per ESADE – Universitat
Ramon Llull. Llicenciat en ciències empresarials i màster en direcció
d’empreses per ESADE. Llicenciat en administració i direcció d’empreses
per ESADE – Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix classes en els
programes d’Executive Education d’ESADE Business School i ha participat
en programes a Portugal, Cuba, l’Argentina, Mèxic i el Brasil. Ha estat
controller d’una multinacional francesa durant nou anys, consultor
d’empreses, membre de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers (IEAF) i és
conseller independent en consells d’administració de diverses empreses.

Frédéric VALLAUD

Fundador i actual director d’HEC Family Business Center, un centre que
concep i desenvolupa activitats d’ensenyament, recerca i comunicació per
als directius d’empreses familiars, patrimonials i pime, així com per a inversors i compradors. Frédéric Vallaud és llicenciat en enginyeria per l’INSA
de Lió (Institut National de Sciences Appliquées) i té un DESS (Diplôme
d’Études Supérieures Spécialisées) de l’IAE (Institut d’Administration
d’Entreprises) d’Ais de Provença i un Executive MBA-CPA d’HEC (École de
Hautes Études Commerciales) de París. Ha estat director general en diverses mitjanes empreses.

Thierry CHARBONNEAU

Thierry CHARBONNEAU és enginyer per ESME 1974 i EMBA per HEC
1991. El professor Charbonneau ha ocupat càrrecs de responsabilitat en
algunes empreses com ara CORNING Glass Works i AIR INDUSTRIE,
CREDIT AGRICOLE o OGS Group, en aquest darrer cas com a vicepresident estratègic. L’any 1993 va fundar l’empresa SHERPA STRATEGIES
FINANCE, que assessora empreses privades i organitzacions públiques en la
creació de valor i planificació estratègica. L’any 2001, Thierry CHARBONNEAU va fundar l’empresa ETOCOMM, amb l’espònsor de KODAK. La firma
proposa plataformes cloud computing sobre màrketing i comunicació corporativa. Thierry CHARBONNEAU forma part del professorat de l’HEC- EMBA
des de fa 17 anys. Com a professor afiliat, dirigeix actualment grups de debat
sobre el management, la cultura, l’ètica, l’estratègia i l’anàlisi operativa.

Programa
S’estructura en 3 fases:
• Pla d’empresa: mercat, creació de valor, innovació i fortaleses del projecte
• Pla d’empresa: model de negoci, planificació estratègica i anàlisi dels riscos
• L’anàlisi dels estats financers

Fase 1
22 de maig (1/2 jornada)
de 15.00 a 19.30 h
Pla d’empresa:
mercat, creació de valor i fortaleses del projecte

Innovació i creació de valor per als clients
Entendre i avaluar el valor
Estudi de mercat i segmentació de màrqueting
Proposta de valor: adoptar una posició diferenciadora
Casos típics i recomanacions

Fase 2
23 de maig (1/2 jornada)
de 9.00 a 13.30 h
Pla d’empresa:
model de negoci, pla d’acció i anàlisi dels riscos

Arquitectura del pla d’empresa
Contingut, coherència i mecànica
Anàlisi i gestió dels riscos
De la planificació estratègica i el màrqueting a la posada en marxa

Fase 3
29 de maig (1/2 jornada)
de 15.00 a 19.30 h

30 de maig (1/2 jornada)
de 9.00 a 13.30 h

L’anàlisi dels estats financers

Anàlisi dels balanços i dels comptes de resultats
Capacitat d’endeutament
Rotació dels actius circulants
Anàlisi del compte de resultats
Despeses variables i despeses fixes
Rendiment de l’activitat i dels capitals propis

Organitzadors

ANDORRA DESENVOLUPAMENT
i INVERSIÓ
C/ Camí de la Grau, Ed. Prat del Rull, 2º Pis Despatx 212
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel.: + 376 81 20 20
Fax: + 376 81 20 21
A/e: info@adi.ad
www.adi.ad
www.innovadors.ad

