
Jornades de 
Gestió Empresarial 
de l’Oficina
de Farmàcia

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a les persones que emplenin aquesta butlleta, que les dades facilitades, quedaran incorporades a un 
fitxer amb la finalitat de poder dur a terme el Servei que es sol·licita. Mitjançant l’emplenament i tramesa d’aquesta butlleta, la persona interessada dóna el seu consentiment pel tractament de les dades que s’inclouen en el 
compliment de les finalitats del Servei Integral de Protecció de Dades. El Responsable d’aquest fitxer és l’Associació de Farmàcies de Barcelona, domiciliada a Barcelona, carrer Casanova, 84-86 entr. 1ª C, davant el qual 
es pot exercir en els termes establerts en l’esmentada normativa el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en el fitxer esmentat.

Jornades de Gestió Empresarial de l’Oficina de Farmàcia

Dades de la farmàcia:

Nom farmàcia:

Número de farmàcia:      NIF / CIF:

Persona de contacte:

Adreça:

Població:       CP:  Província:

Telèfon:    Fax:    E-mail:

Dades de l’alumne*:

Nom i cognoms:

DNI:   Càrrec dins la farmàcia:

Adreça:

Població:       CP:  Província:

Telèfon:     E-mail:    Data naixement:

Informació del sol·licitant

Data

Signatura

Preu total fent totes les jornades: 2.720.- € *

Preu per cada jornada: 390.- € *

Import total de la seva selecció formativa: 

  .- € *

*El preu inclou l’import de la pre-inscripció, tot el material 
didàctic, coffee breaks i transport per a les sessions pràctiques.
El preu per a no socis que realitzin jornades independents 
serà de 450,00 €

El pagament es realitzarà per transferència al compte: 
2100 0842 38 0200547399

Es prega que juntament amb la sol·licitud d’inscripció ens facin 
arribar fotocòpia del full d’ingrés on ha de constar el nom de 
la farmàcia que realitza l’ingrés.

Preu i forma de pagament

Empleneu aquesta butlleta i trameteu-la a l’Associació de Farmàcies de Barcelona. C/ Casanova, 84-86 ent. 1a.C 08011 Barcelona. Telèfon: 93 323 24 22. Fax. 93 454 61 77.E-mail: afb@afb.cat

AFB
Associació de Farmàcies
de Barcelona
Casanova, 84-86 entr. 1a. 08011 Barcelona
Tel. 93 323 24 22 · Fax 93 454 61 77
E-mail afb@afb.cat
www.afb.cat

*Dirigit a titulars d’oficina de farmàcia i a farmacèutics que hagin de ser-ho pròximament. Per a d’altres casos posi’s en contacte amb la secretària de 
les jornades, Sra. Aurora Carricondo, trucant al tel. 93 323 24 22 o a través de correu electrònic (acarricondo@afb.cat). En qualsevol cas, tant 

l’Associació de Farmàcies de Barcelona com ESADE Business School es reserven el dret d’admissió o de cancel·lació de les inscripcions.

Sol·licitud 
d’inscripció 

‘La gestió estratègica del canvi’

‘Autodiagnòstic, anàlisi de la situació i 
planificació’

‘La gestió de promocions i activitats a la 
farmàcia’

‘Anàlisi, planificació i control 
d’operacions’

‘Gestió de conflictes i negociació’

‘Organització d’equips i lideratge’

‘La gestió econòmico-financera’

‘Gestió de les noves tecnologies com a 
eines de relació’

Seleccioni les jornades en les que 
desitgi participar:


