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EOI-Escuela de Organización Industrial espainiar Estatuko enpresa zuzendaritzako eskolarik zaharrena da
eta 50 urte baino gehiago bete ditu trebakuntzan. EOI
Ekonomia Iraunkor, Ekonomia Sozial eta Ekonomia Digitalean espezializatuta dago. Haren helburua espainiar
ekoizpen eredu berriko etorkizuneko lider eta ekintzaileak eta ETEetako kudeatzaileak, kudeatzaile publikoak
eta gizarte ekonomiako kudeatzaileak balore etiko, sormen eta ekintzailetza, nazioarteratze, teknologia, lurralde garapen eta arauketan trebatzea da.

CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es

kolaboratzailea
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www.eoi.es
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PRODUKTU ETA ZERBITZU BERRITZAILEAK
EZARTZEKO MINTEGIA
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Beaz

Fondo Social Europeo

10:00etatik 14:00etara | 16:00etatik 20:00etara

“El FSE invierte en tu futuro”

2011ko azaroaren 30a - abenduaren1a

Folleto EOI (FSE) “seminario para la implantación de productos y servicios innovadores” bilbao en vasco.qxd
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helburuak

nori zuzenduta dagoen

egutegia eta ordutegia

Mintegi honen helburua ETEek kudeaketa eta diseinu berritzailerako sistema eta produktu berriak ezar ditzatela da.
Zehazkiago, mintegi honek aukera emango du honetarako:

• Diseinu arloan edo produktu eta zerbitzu berritzaileen
garapena lehentasuntzat hartzen den beste sektore batzuetan lan egiten duten ETE edo profesionalei.

• 2011ko azaroaren 30a eta abenduaren 1a

• Design Thinking-ean oinarritutako negozio irekien eredu berriak sortzeko tresnak, balioa sortzeko erabiltzen
ari direnak, aurkitzea.
• Diseinu arloko kasu arrakastatsuak ezagutaraztea.

• Diseinugile industrial eta grafikoei eta barrualde, moda,
altzari, web eta abarren diseinugileei.
• Diseinu aholkuetxeei.
• Bulego teknikoei eta produktuen garapen sailei.
• Diseinuaren kudeaketa funtsezko elementua den eta
enpresa proiektuak dituzten edozein jarduera sektoretako enpresa edo ekintzaileei.

iraupena

• Ordutegia:
· Goizez 10:00etatik 14:00etara
· Arratsaldez 16:00etatik 20:00etara

lekua
• Beaz
Sabino Arana 8
48013 Bilbo

izen-ematea
• Azaroaren 25a arte

Mintegiak 16 ikas-ordu iraungo du.

• Jaitsi izena emateko orria hemendik:
beaz.bizkaia.net

matrikula

• Bidali orria hona:
info@beaz.bizkaia.net

• Dohainik.
• Ikastaroa Europako Gizarte Funtsak; Industria, Turismo eta merkataritza Ministerioak eta ENISAk finantzatzen dute.

argibideak
BEAZ
Iñigo Arrieta
tef. 94 439 54 56
inigo.arrieta@bizkaia.net
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informacion@eoi.es
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