COMPARTIM, networking col.laboratiu innovador
“el networking a la catalana”
El COMPARTIM és un acte de networking
col·laboratiu innovador, nacsut a l’entorn del
Club de Màrqueting i Vendes de la Patronal
CECOT, que consisteix amb una trobada al voltant
d’una taula en les que freelances, autònoms,
emprenedors i empresaris, amb el recolzament d’un
expert en networking i creativitat, aprofiten per
relacionar-se, creuar opinions, col·laborar en
projectes i compartir experiències, mentre comparteixen una estona
del seu temps i aprofiten per fer un àpat plegats.
Els participants comencen amb unes dinàmiques que afavoreixen el
trencar el gel i que els ajuden a coneixes millor, aspecte fonamental
per poder interactuar entre persones de sectors diferenciats o no,
però que potser no han tingut contacte entre ells.
Posteriorment es desenvolupen les dinàmiques pròpies d’una sessió
de networking, amb la presentació de l’empresa, producte o servei
que vol destacar cada participant, tot aprenent la importància
d’explicar-ho de forma entenedora i destacant aquells aspectes
diferenciadors que més valor li atorguen.
La següent fase és aprendre com es pot ser més creatiu en el dia a
dia i com aquesta creativitat pot ajudar en tots els aspectes
relacionats en l’empresa, producte o servei.
Amb una proposat innovadora es convida als participats a generar
idees pels demés, fent-los descobrir la importància de la col·laboració
empresarial i com aquesta els pot aportar valor.
Pensar pels demés no és una pràctica habitual però és altament
enriquidora quan hom comprova que els demés també poden
aportar-nos idees i que aquestes ens poden fer replantejar coses que
fins a les hores no havíem potser tingut en compte.
La darrera fase de la sessió consisteix en petites reunions entre els
participants per tal de poder parlar més en detalls dels aspectes
sorgits en la sessió o sobre els assumptes que cadascú consideri
importants pels seus interessos.
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