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o una bona intervenció en
una reunió ens acosta a l’èxit.
Aquesta guia ens ofereix les
tècniques i els consells per
aconseguir-ho.

Recorte en color

Valor: 2044,81€

Els millors discursos són els
que atrapen el públic des de la
primera frase i el mantenen
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podrem deduir-ne fins al 75%.

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER
Difusión: 14.191

CONSULTORI DE GESTIÓ

L’home que ha creat
la firma en línia líder

SOBRE EL PLA DE
COMUNICACIÓ
Fa poc temps que he
inaugurat uns
apartaments
turístics al Priorat. Hem
elaborat un pla de
comunicació però no paro de
sentir que també he de tenir
en compte la marca
personal. Què vol dir això?

ALIBABA I JACK MA
Duncan Clark
INDICIOS
22 €

El llibre Alibaba y Jack Ma
conté dues històries fascinants independents, tot i que
íntimament lligades. Per un
costat, la creació de la companyia Alibaba, la botiga digital més gran del món a internet, que ofereix un bilió de
productes, i per l’altre, la
història de Jack Ma, el seu
fundador i CEO, el líder més
famós de la nova economia de
la Xina. El present volum és
finalista a millor llibre de negocis del Financial Times i, a
més, és essencial per a aquell
que vulgui entendre l’economia xinesa actual.
Alibaba, la firma propietària d’AliExpress, s’ha convertit en la botiga comercial

abans de 2013 amb finançament aliè, podem amortitzar
hipoteca fins a 9.040 € i aplicar-nos el màxim de deducció
(15% o 16,5%); a partir de 2017
la venda de drets d’accions tributaran i, per tant, és recoma-

més gran del món, supera
Amazon i Wal Mart. Jack Ma
no només ha creat la plataforma d’Alibaba, sinó que
també en té d’altres menys
conegudes a Occident, però
molt importants a la Xina.

Tingues en ment que cada vegada que un CEO o fundador
amb una marca personal forta
parla o es presenta, promou el
seu negoci. Per exemple Steve
Jobs o Mark Zuckerberg s’han
convertit en sinònims de les
seves companyies. Tenir una
marca personal sòlida t’estableix com a líder del teu sector. En conseqüència, s’incrementa l’exposició de la teva empresa i reforça la seva
reputació. A més de ser beneficiós per a la teva carrera i el

confort dels teus clients, una
marca personal sòlida, tant
on com off-line, també és positiva per a la moral dels teus
treballadors. Tenir una bona
biografia a la xarxa que inclogui tots els teus mèrits professionals, optimitzar el teu perfil a Linkedin definint bé les
teves aptituds i habilitat,
crear un blog i/o escriure articles per posicionar-te com a
expert en el teu sector, assistir
a esdeveniments i fer networking. Són algunes eines i
recomanacions que segur que
t’ajudaran a reforçar la teva
marca personal i potenciar la
teva reputació i, per tant,
també la del teu negoci. Prova-ho!
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