El Punt Avui - Suplemento L'Econòmic
Fecha: sábado, 21 de marzo de 2015
Página: 30
L'ECONÒMIC 1
Nº documentos:

30

EINES
Recorte en color

% de ocupación: 13,22

Valor: 549,75€

Periodicidad: Semanal

LECTURES

Tirada: 19.063

NOMENAMENTS

Porten IVA les
compres de
mòbils, consoles,
ordinadors o tauletes
fetes per un empresari o
professional?
MARTA CASAS
Directora de compliment
d’Abertis

BRAINFLUENCE
Roger Dooley
EMPRESA ACTIVA
18,50€

sats a saber com funciona el
cervell en temes com
l’elecció de productes, la
fixació de preus o la fidelització a una marca.
El lector agraeix el to amè
sobretot quan descriu els
avenços científics. Dooley
explica, per exemple, que
el cervell ens traeix en els
concursos: és molt receptiu
a la grandària del premi i
menys a la probabilitat de
guanyar-lo.

Abertis ha nomenat responsable de compliment
Marta Casas, actual directora de l’assessoria jurídica
corporativa i vicesecretària general. Casas és llicenciada en dret per la UAB i
ocupa diversos càrrecs
com a consellera en diversos consells d’administració del grup.

CONTESTA ORIOL LÓPEZ VILLENA
ECONOMISTA I AUDITOR DE COMPTES
ASSESSORIA ASFEM

GINO MICACCHI
Vicepresident de producte de
Softonic

LECTURES

Gino Micacchi assumeix la
vicepresidència de producte de Softonic en la primera decisió presa pel nou
màxim responsable executiu de la companyia, Scott
Arpajian. Micacchi és llicenciat en enginyeria de
telecomunicacions per la
Universitat Federico II de
Nàpols i té un MBA per la
SDA Bocconi School of Management de Milà.

El capitalisme,
l’enemic
del clima
En el capitalisme, el sistema econòmic que regeix el
món, pot estar la llavor de
la seva destrucció i de la
desaparició del món sencer
tal com el coneixem actualment. El canvi climàtic
és el senyal que ens envia el
planeta que o rectifiquem o
serà massa tard. La periodista i autora de best sellers
Naomi Klein ha dedicat el
seu darrer llibre a aquest
tema. Amb anterioritat ha-

CONSULTORI FISCAL

MÒBILS, CONSOLES I

Cent consells
per entendre el
nostre cervell
Al cervell li agraden les llistes. És una forma de presentar la informació suposadament més efectiva per
a les nostres neurones, per
això no és d’estranyar que
un llibre sobre el neuromàrqueting s’inclini per
classificar. Cent formes de
convèncer i persuadir a
través del neuromàrqueting és el subtítol del llibre
Brainfluence de Roger
Dooley, conegut editor
d’un blog sobre el tema. El
llibre recull els darrers
avenços en aquest camp i
que apunten que el 95%
dels nostres pensaments,
emocions i aprenentatges
són previs a ser-ne conscients. En canvi el màrqueting tradicional continua
concentrat a enviar missatges a l’altre 5% del nostre cervell.
Els cent consells que recull el llibre estan adreçats
als professionals interes-

Difusión: 14.015

AIXÒ HO CANVIA TOT
Naomi Klein
EMPÚRIES

El pròxim dia 1 abril 2
entra en vigor el nou sup
sit d’inversió del subje
en operacions de lliu
ment de telèfons mòb
consoles de videojocs,
dinadors portàtils i taule
digitals, així com de lliu
ment de plata, platí, pal·
di. Això significa que
factures aniran sense IV
en determinats casos,
tot seguit comento.
Per al cas de lliurame
de mòbils, consoles de
deojocs, ordinadors por
tils i tauletes digitals, la
gla d’inversió del subje
passiu es produirà quan
l’empresari o professio
destinatari actuï en la s
condició de revene
d’aquests béns, amb in
pendència de l’import
lliurament; (b) o bé qu
l’empresari o professio
destinatari, no ten
aquesta condició, adq
reixi aquests béns per
import total en factura
més de 10.000 euros, I
exclòs. L’empresari o p

CONSULTORI SOBRE GESTIÓ

MILLORAR LA MOTIV
Com puc implicar
els meus
treballadors
en l’empresa?

Per a qualsevol empresa
important que absolu
ment tots els seus memb
tinguin molt clar cap a on
vol enfocar l’estratè
empresarial, què vol
aconseguir i com ho vol
fer. La comunicació int
na se centra en el cap
humà de l’empresa per i
plicar-lo en el projec
Crea un clima cordial i
confiança que comport
menys absentisme i me
conflictes, i genera m
creativitat i més propos
per part de tots els e

