
NETWORKING INTERPROFESSIONAL 

     Dimecres, 30 de maig 2018 

           Palau 1 - Recinte firal Montjuïc 

             De 10 a 13 hores 

http://www.gettingcontacts.com/ca/events/view/bizbarcelona2018


Resultats any 2017 

Més de 300 
participants 

 
(empreses i 
col·legiats) 

                                NETWORKING INTERPROFESSIONAL 



     Resultats any 2017 

Més de 
1.400 

entrevistes 
en 3 hores 

                                NETWORKING INTERPROFESSIONAL 



                                NETWORKING INTERPROFESSIONAL 

Resultats any 2017 

Comentaris positius (literals) Comentaris negatius (literals) 



NETWORKING INTERPROFESSIONAL 

EDICIÓ 2018 
LINK A COMUNICAR:  

 

www.gettingcontacts.com/ca/events/view/bizbarcelona2018  



                   NETWORKING INTERPROFESSIONAL 

           EN QUÈ CONSISTEIX? 

LINK AQUÍ PER + INFO i PER CONFIRMACIONS 

Entrevistes amb agenda tancada (inscripció prèvia) 

Tots els sectors professionals representats 

Elaboració de 6 entrevistes per participant 

Agendes coordinades / 2 entrevistes per taula 

Participen + de 100 Col·legis Professionals 

http://www.gettingcontacts.com/ca/events/view/bizbarcelona2018


    Calendari 2018 

                                NETWORKING INTERPROFESSIONAL 

Del 16 abril al 18 maig:   
Els Col·legis convoquen les empreses del seu sector que cerquin 
professionals col·legiats o que hagin publicat ofertes de feina al 
seu portal. També convoquen els seus col·legiats a què participin al 
Networking i s’entrevistin amb empreses. 

 

CAMPANYA CONVOCATÒRIA EMPRESES I COL·LEGIATS  

Totes les inscripcions s’han de fer a través de 
la web Getting Contacts*: INSCRIPCIONS AQUÍ 

 
Dimecres, 9 maig: RECORDATORI DARRERS DIES 

RECORDATORI: Els Col·legis recorden els seus col·legiats i empreses 
els darrers dies per inscriure’s al Networking, insistint que la data 
límit d’inscripció és el 18 de maig. 

Dimecres, 23 maig: 

REBEN AGENDA: Getting Contacts comunica (via mail) a col·legiats 
i empreses l’horari de les seves entrevistes personalitzades 
(prèviament els col·legiats han fet selecció de les empreses amb 
les que volen entrevistar-se).   

COMUNICACIÓ D’AGENDES 
*Getting Contacts elaborarà l’agenda 
personalitzada d’entrevistes i farà 
la comunicació directa amb els 
participants un cop inscrits (empreses i 
col·legiats).  

http://www.gettingcontacts.com/ca/events/view/bizbarcelona2018


NETWORKING INTERPROFESSIONAL 

Junts aconseguirem que sigui una de les activitats  
+ participatives del Biz, i d’utilitat per als nostres Col·legiats. 

 
LINK per a col·legiats:  www.gettingcontacts.com/ca/events/view/bizbarcelona2018 
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