
POSTGRAU INTERUNIVERSITARI  
DE GESTIÓ D’EMPRESES 
VITIVINÍCOLES  
3A EDICIÓ  

OBJECTIUS 

Professionalitzar el sector vitivinícola 

Millorar la gestió empresarial 

Aprofundir en la internacionalització, 
dels projectes empresarials.  

Conèixer les eines i processos de recerca 
de nous mercats  

Identificar el valor de la Innovació 
empresarial i  els mecanismes per al  
seu assoliment.  

 

 

Dates: del 19/10/2018 al 31/10/2019  
 
Horari: Divendres de 16 a 20.30 h   
Dissabtes de 9 a 14 h.  
 
Ubicació. Wine Business School 
C. Amàlia Soler, 29.  
08720-Vilafranca del Penedès.  

Adreçat a 
Professionals del sector vitivinícola que 
vulguin potenciar les seves habilitats 
directives, incorporant eines i tècniques 
que facin més eficient la seva tasca, rol 
i responsabilitat com a comandaments 
o responsables. 

JORNADA DE 
 PORTES OBERTES  

21 DE JUNY  
A les 18:00.  

Wine Business School 
C. Amàlia Soler, 29.  

08720-Vilafranca del Penedès. 
Inscripció. www.thewinebs.com 

http://www.thewinebs.com/


ENOTURISME 
MÉS ENLLÀ DE LA INNOVACIÓ 

Adreçat a: 
Propietaris de cellers.  
Responsables de les DO, tècnics de 
turisme. 
Guies turístics especialitzats en rutes 
del vi i visites a cellers, empreses de 
viatge i empreses de serveis turístics.  
Estudiants de graus com ara: Direcció 
i Administració d'Empreses, Enologia, 
Turisme, Geografia i Ordenació del 
Territori. Estudiants de programes com 
ara: Màster en Tècniques d'Anàlisi i 
Innovació Turística, Màster 
interuniversitari en Anàlisi i Gestió del 
Territori, Màster de Direcció 
d'Empreses o Màster en Begudes 
Fermentades. 
Comunicadors 
Docents de turisme. 

Durada: 16 hores. 
Dates: 22  i 23 d’octubre de 2018 
Horari:  de 9:00 a 19:00 
Ubicació. 
Wine Business School 
C. Amàlia Soler, 29.  
08720-Vilafranca del Penedès.  
 
Conferències i sessions magistrals 
amb docents acreditats 
Discussions i taules rodones 
Tallers i maridatges. 
 
La docència serà integrament en 
anglès. 



EXPORTACIÓ 

CURS: COM COMENÇAR A EXPORTAR 

Adreçat a 
Empreses que no han 
participat de procesos 
d’exportació i a persones 
que vulguin formar-se en 
aquest àmbit.  

Durada de març 2019 a març 2020 
Hores  lectives: 80h. 
Inici 6 de març de 2019.  
Horari. 
Dimecres tarda de 16:00 a 20:00h 

SEMINARIS PER L’EXPORTACIÓ  

Adreçat a 
Persones que ja han 
participat en procesos 
d’exportació o empreses que 
ja exporten i volen   millorar 
algún àmbit per repercutir 
aquesta en una millora de la 
seva facturació. 

Comerç electrònic – la venda on-line és 
compatible amb la venda a distribuïdors? 
Com fer comerç electrònic i no fer-me 
competencia a mi mateix.  

Fiscalitat en operacions especials – 
operacions triangulars i accisas (IIEE) a la 
UE 

Presència al Media – cóm treballar per 
sortir als mitjans i a les publicacions del 
sector. Com tenir presencia a les llistes 
internacionals de puntuació dels vins. 

Tècniques de venda II, com millorar la 
presència en alguns mercats objectius.  



NOVES FORMACIONS 

SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC aplicat al sector vitivinícola  

Febrer 2019  

50 vins VS 50 formatges 
Febrer 2019  


