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AMB EMPENTA
La referència en esport outdoor a Mataró
A Esports Discovery podem preparar-hi la nostra escapada de vacances amb materials
de les primeres marques
Empreses: Laia Mulà

Esports Discovery és la marca
de referència en material d'esport outdoor tant a l'hivern,

especialitzats en esquí, com també
ara a l'estiu, quan és la botiga de
referència en outdoor i aventura.
Situada al centre de Mataró, la botiga disposa de les millors marques

i productes per a preparar els viatges a qualsevol destinació: passar
uns dies als Pirineus o als Alps,
caminar pel Camino de Santiago,
relaxar-se en creuers, passar uns

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección
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Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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dies de sol a la costa o per les grans
ciutats, visitar l'exotisme dels safaris o qualsevol altra destinació.

Primeres marques
Com que Esports Discovery és un
punt de venda exclusiu a Mataró
i la comarca, ofereix qualsevol

Esports Discovery és al
cor de Mataró, al costat
de la Rambla: al Camí Ral
la Mercè, 423 cantonada
amb Carrer de Lepanto
Més informació a:
esportsdiscovery.com
producte de les marques Haglöfs,
Protest y Sperry que el client pugui requerir.

En 48 hores
A més, si no disposa a la botiga algun producte d'aquestes marques,
en 48 hores poden disposar-ne,
en funció de l'estoc disponible.
Garantia de rapidesa.
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Un servei proper i
personalitzat

Esports Discovery és la botiga
idònia per a equipar-se i gaudir
de l'estiu i de les vacances amb
el gran aval del servei i l'atenció personalitzada. Això és el que fa
diferent la botiga, on el client sempre està perfectament atès. Per
oferir sempre la millor atenció, mantenen la possibilitat d'aprofitar el servei personalitzat mitjanant cita prèvia durant els mesos
d'estiu. De dilluns a divendres: 13:30-17h i 20:30-22h. Dissabtes:
14-17h i 21-22h. Amb Esports Discovery tindràs al teu abast els
productes de les millors marques esportives.
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Formacions
gratuïtes per a
emprenedors
digitals
El TecnoCampus organitza un conjunt de sessions
encarades al nou entorn i a
nous perfils d'empresaris i
professionals
El TecnoCampus organitza, del
20 al 27 de juny, una sèrie de formacions gratuïtes que tenen com
a objectiu proporcionar les eines
necessàries a persones emprenedores amb una idea de negoci focalitzada en l’entorn digital.
Són sessions pensades per a nous
empresaris i professionals amb títols ben eloqüents com ara "Com
guanyar diners: Models de negoci
a Internet” on s’abordaran qüestions com els models basats en la
publicitat, en cobrar al venedor
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El TecnoCampus forma en emprenedoria digital

o al cobrador o altres models de
negoci o "Com impulsar un model de negoci mitjançant una App
Mòbil” sobre aquest tipus de noves
plataformes.
Una altra formació anirà sobre
"Com aconseguir clients amb la
publicitat online: mitjans i mètodes efectius de promoció a baix
cost” i tocarà el màrqueting online,

Daniel Ferrer

el SEO i el SEM, la publicitat a les
xarxes socials o les conversions
a partir de fixar objectius, entre
altres qüestions.
L'última sessió serà “Mercats i
models de negoci amb metodologia Canvas" sobre la proposta de
valor del projecte mitjançant la
metodologia del Business Model
Canvas. | Redacció
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Els Salesians guanyen el premi
mSchool amb una app

Els alumnes dels Salesians, rebent el premi

Cedida

El va destacar amb un projecte per ajudar les persones
amb Alzheimer
Dues escoles del Maresme van
rebre reconeixements durant l'entrega de premis mSchool que van
tenir lloc a Barcelona el cap de
setmana passat. Aquest és el cas
del Col·legi Salesià Sant Antoni de
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Pàdua de Mataró i l'Escola El Cim
de Teià. El certamen va premiar
24 projectes tecnològics escolars
d'entre tots els que s'han realitzat
al llarg del curs en els 1.800 centres
educatius que hi han participat.

Una App que vol ajudar les
persones amb Alzheimer
Dins la temàtica de Comunitats
Sostenibles amb el projecte 'Be
Your Mind', el Col·legi Salesià de
Mataró va guanyar el certamen
amb una aplicació mòbil amb l'objectiu d'ajudar les persones amb
Alzheimer i els seus familiars. A
través de jocs interactius, geolocalització i possibilitat d'emetre
trucades d'emergència, l'App va
destacar entre les diverses propostes. Un altre projecte de la mateixa escola, una app de moda
anomenada 'Byow', ha rebut un
dels premis a millor presentació.
També El Cim, de Teià
Per la seva banda, l'Escola El Cim
de Teià va ser premiada per un
projecte emmarcat en la categoria Scratch Challenge anomenat
'Viatge interplanetari'. Mitjançant
la programació lliure, el projecte
desenvolupa històries interactives,
jocs i animacions sota els temes
dels viatges.| Redacció
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