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Última chamada para inscribirse na Feira do
Cooperativismo de Ourense
O prazo para presentar as candidaturas remata o
próximo 9 de setembro, así que non perdas esta
oportunidade de amosarlle os produtos e/ou
servizos da túa entidade de economía social ao
público asistente.

Ver máis
Aínda non
infografías?

coñeces

a

nosa

sección

de

Achégate e atoparás datos de interese acerca da
Rede Eusumo, ademais de información relevante
se queres coñecer o mundo do cooperativismo e da
economía social.

Ver máis

Curso de dinamización dos técnicos da
Mancomunidade de municipios da comarca de
Verín: Ferramentas para asesorar a grupos
promotores
Neste curso recibirás formación en economía social
de maneira que che serva para asesorar a persoas
emprendedoras. Ademais, poderás establecer
sinerxías co resto de participantes, coñecer e
practicar con ferramentas que che faciliten a
atención aos teus usuarios e entender o papel da
Mancomunidade no apoio ao desenvolvemento do
territorio.
Datas: 9, 16, 23 e 26 de setembro
Horario: 08:00 - 13:00 h
Lugar: Centro de Desenvolvemento Cooperativo de
Verín, Parque Empresarial de Pazos s/n, Verín
(Ourense)
Inscricións: 988414600 /
mancomunidade@verin.net

Ver máis

Encontros entre empresarios e técnicos
A finalidade deste encontro é a reunión entre
empresarios, técnicos e emprendedores para
coñecer as necesidades de cada colectivo e
impulsar a cooperación para poñer en marcha
actividades conxuntas.
Data: 09/09/2019
Horario: 20:00 - 22:00 h
Lugar: rúa Doutor Pedro González, 5 baixo, Verín
Inscricións: 988414600
/mancomunidade@verin.net

Ver máis
Nova edición do obradoiro: Apoderamento de
mulleres sociais de cooperativas
Algúns dos obxectivos son impulsar proxectos
relacionados co apoderamento e a presenza da
muller nos órganos directivos das cooperativas;
fomentar o emprendemento a través do uso de
recursos agrarios ociosos; e formar mulleres socias
en novas actividades produtivas mediante casos de
éxito.
Datas e horario: 10 e 17 de setembro de 11:00 a
15:00 h e o 24 de setembro de 10:00 a 17:00 h
Lugar: Aira, S. Coop. Galega, Parque Empresarial
s/n, Taboada (Lugo)
Inscricións: 981584783 / agaca@agaca.coop

Ver máis
Bussines Update: Como mellorar o teu negocio
O obxectivo deste obradoiro é achegar ferramentas
prácticas para ser máis competitivos nun escenario
económico de grandes cambios, principalmente
motivados pola globalización e a venda en liña.
Data: 10, 11, 16, 17 e 18 de setembro
Horario: 20:00 - 22:00 h
Lugar: rúa Doutor Pedro González, 5, baixo, Verín
Inscricións:988414600/mancomunidade@verin.net

Ver máis
Rede Eusumo
Contacte en: comunicacion@eusumo.gal ou 610 17 43 89
Máis información en:

www.eusumo.gal

