CURSOS QUE ET FARAN ANAR MÉS ENLLÀ
Actualitza’t i evoluciona, no et quedis enrere!

Benvingut a aedes
En què us podem ajudar?
Aedes ofereix la millor formació professional per a particulars,
empreses, organitzacions i entitats des de fa més de 10 anys.
Els continguts dels nostres cursos s’adapten a les
característiques i necessitats de cada empresa o alumne. A
més, si la formació que necessiteu no la veieu al nostre catàleg de
cursos, no us preocupeu, digueu què necessiteu i us dissenyem
un pla de formació a mida.
Ens adaptem als horaris que millor us vagin per a la realització de
la formació. Ens desplacem a les vostres instal·lacions o podeu
venir a fer la formació a aedes.
A aedes trobareu grups reduïts, un tracte personalitzat i
professors amb una llarga experiència professional. Ens encanta la
formació, el que fa que siguem un equip motivat i amb ganes de
donar-vos el millor servei.

6 Raons per fer crèixer el seu negoci
amb aedes
Grups reduïts
D’aquesta forma ens assegurem que el ritme de classe és
molt més fluït i també personalitzat.

Ens adaptem als vostres horaris
Adaptem en la mesura del possible els horaris dels cursos,
perquè els alumnes interessats puguin fer el curs desitjat.

Temaris adaptats a cada necessitat
Estudiem cada cas en particular i confeccionem un temari
a mida de cada situació.

Tutors especialitzats
Tots els nostres professors són professionals que es
dediquen a treballar d’allò que expliquen en el seu dia a
dia.

Formació in-company
Ens desplacem a les vostres instal·lacions per tal de
facilitar l’organització de la vostra empresa.

Formació bonificada
Tots els nostres cursos es poden bonificar i us fem la
gestió de forma 100% gratuïta.

Formació de comercial

Formació en màrqueting

Tot el que necessiteu saber per dur a terme una bona gestió de
clients (tècniques i eines útils per vendre)

Apreneu com posicionar la vostra web a Google i com a arribar al
teu públic eficaçment amb les xarxes socials.

Atenció al client

Xarxes socials per a empreses i emprenedors

Atenció telefònica

Posicionament SEO i SEM

Tècniques de venda
Tècniques de cobrament i gestió d’impagats

Formació en RRHH
Com treure el màxim rendiment als vostres equips de treball?

Direcció i conducció d’equips de treball
Desenvolupament del capital humà
Gestió d’equips de treball
Coaching
Gestió del temps
Gestió d’empresa

Formació en disseny gràfic
Inicieu-vos o especialitzeu-vos en el món de la creació o retoc
d’imatges així com el disseny en 3D

Photoshop
Illustrator
Indesign
Autocad
3DStudio Max
Solidworks
Revit

Mindfulness

Formació en creació de pàgines web

Desenvolupament d’habilitats directives

Apreneu a crear i gestionar pàgines web, blogs corporatius o
botigues online.

PNL
Resolució de conflictes

Disseny de pàgines web (html5 i css3)
Php i MySQL

Formació en gestió d’empresa

e-commerce amb Prestashop

Gestioneu millor la vostra empresa (comptabilitat, contractes,
nòmines, protecció de dades…)

Wordpress

Comptabilitat

Java Script

Comptabilitat de costos

Formació en multimèdia

Finances per no financers

Apreneu a editar els vostres propis vídeos o a fer animacions per a
la vostra empresa.

Protecció de dades (LOPD)
Contractes, nòmines i Seguretat Social

Edició i posproducció de vídeo
Fotografia

Formació en programació
Comenceu de zero o especialitzeu-vos en la creació d’aplicacions!

Java
Visualbasic.net
Creació d’apps per a dispositius mòbils

Formació en ofimàtica
Amb aquests cursos podeu començar de zero o perfeccionar els
vostres coneixements d’informàtica.

Introducció a la Informàtica
Word inicial, mig i avançat
Excel inicial, mig i avançat
Access
PowerPoint
Eines de Google per a l’empresa

Idiomes
Apreneu o perfeccioneu les vostres habilitats amb l'idioma que
necessiteu. Ens adaptem a les vostres necessitats i nivell.

Anglès
Francès
Alemany

Qualitat
Amb aquests cursos podeu començar de zero o perfeccionar els
vostres coneixements d’informàtica.

Nous requisits ISO 9001 i/o Ison 14001 del
2015
Adaptació i integració de Sistemes de Gestió
- ISO 9001 i ISO 14001 del 2015 + OHSAS
Auditories internes individuals o per separat
de qualsevol de les normes ISO

Cursos Online
Format on i quan volgueu!
Escolliu la formació que més s'adapti a les vostres necessitats.
Podeu fer-ho 100% online, sempre amb el suport d'un tutor, o fer
una modalitat mixta amb classes presencials.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Alfabetització informàtica: Internet - 10 h.
Alfabetització informàtica: Informàtica i Internet - 25 h.
Manipulador d'aliments. Sector restauració - 10 h.
HABILITATS DIRECTIVES
Com reduir l'estrès laboral - 15 h.

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Gestió de Recursos Humans - 50 h.

Excel Avançat - 20 h.

Habilitats de Coaching - 35 h.

Fonaments Excel - 20 h.
Fonaments de web 2.0 i xarxes socials - 10 h.

Intel·ligència Emocional i la seva transcendència en l'organització empresarial - 50 h.

Introducció a la Comptabilitat - 70 h.

PNL per a empreses. Programació Neurolingüística - 65 h.

Tècniques Administratives d'Oficina. Compra-venda - 65 h.

Selecció de talents a través del web 2.0 - 50 h.

COMERÇ I MÀRQUETING

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Fidelització de clients - 60 h.

Access 2013-50 h.

Generació de models de negoci - 70 h.

Adobe Acrobat 9 - 30 h.

Gestió d'estocs i logística bàsica - 55 h.

Crea les teves aplicacions Android amb App Inventor 2-70 h.

Interiorisme comercial. Vendre des de la imatge - 30 h.

Excel 2010-60 h.

Introducció al Màrqueting a Internet: Màrqueting 2.0 - 40 h.

Excel 2010 avançat - 50 h.

DRET

Excel 2013-60 h.

Auditoria de la LOPD - 60 h.

Excel Avançat 2013-60 h.

Curs Bàsic de la LOPD - 25 h.

Google Drive. Treballant en el núvol 17.01 - 60 h.

Implantació de la LOPD a l'empresa - 60 h.

Office 2007 - 100 h.

Llei Orgànica de Protecció de Dades - 50 h.

Posicionament web i màrqueting en cercadors. SEO i SEM -50 h.

DESENVOLUPAMENT WEB - MULTIMÈDIA

PowerPoint 2013-50 h.

Adobe Flash CS6 - 30 h.

Windows 7. Aplicacions de Windows - 25 h.

Adobe Premiere Pro CS4 - 50 h.

Windows 7. Conceptes bàsics i ús de l'entorn - 50 h.

Crea el teu espai web amb Joomla! - 50 h.

Windows 7. Gestió d'arxius i configuració - 30 h.

Disseny i desenvolupament web amb HTML 5 i CSS - 100 h.

Windows 7. Seguretat i treball en xarxa - 25 h.

DreamWeaver CS4 - 50 h.

Windows 8.1 - 70 h.

Dreamweaver CS6 - 50 h.

Word 2010 - 50 h.

DISSENY GRÀFIC

Wordpress. Com elaborar pàgines web per a petites i mitjanes
empreses - 45 h.

Adobe Indesign CS4 - 77 h.
CorelDraw X4 - 50 h.

SOCIAL MEDIA

CorelDraw X5 - 50 h.

Facebook per a empreses i emprenedors - 45 h.

Illustrator CS6 - 50 h.

Hootsuite: gestionant els mitjans socials - 50 h.

Premiere CS6 - 40h

Promoció de l'empresa a internet i xarxes socials - 50 h.

Photoshop CS6 - 75 h.

Twitter a l'empresa - 45 h.

Des d'aedes et donem 5 raons per
apostar per la formació a l'empresa
01

La formació incrementa la
satisfacció dels teus clients

02

Aprendre a tractar els clients = + satisfacció i
fidelització dels clients

03 Augmenta la productivitat

Una persona formada ha d'invertir menys temps en
les tasques del seu lloc de treball

05 Increment de la competitivitat
Professionals formats = millors professionals = +
competitius que la competència

Increment de la motivació del
treballador
La formació aporta un valor afegit a un lloc de treball

04

Adaptació al canvi
Una persona preparada és una persona oberta i
pro-activa

A aedes tenim solucions per fer
créixer la teva empresa gràcies a la
formació
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