
Revitalitzar OS
Els Menus de Orient@-T

Mentor
ORIENTATOR
Tu Inteligencia Emocional eQ Emotional Quotient
eQ i Tu els protagonistes
Conoce a tu Mentor
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Revitalitzar OS
Els Menus de Orient@-T

http://www.youtube.com/watch?v=xqPFqS5g0W0


Revitalitzar OS
Els Menus de Orient@-T

Estas desocupat ? Tens Temps i lliberat 
per gaudir ho !!! t'hi apuntes?

Participa en Tertulies 1Q 
Per coneixer  la importància que te avui 
l'us eficaç d'Internet i de les eines per la 
comunicació.
Per veure  que al teu voltant hi han + 
persones que comparteixen amb tu que 
Comunicar + es bo, Compartir + es 
millor
T'atreveixes a imaginar te el futur

http://firagran.blogspot.com/2010/12/temps-i-lliberat-per-gaudir-ho-tapuntes.html
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Els Menus de Orient@-T en 
El Raval Les Qorones i Les Fronteres

●Presentació en societat 
● Directius i Consellers de empreses grups i 

corporacions ubicades en els territoris El Raval 
i Les Fronteres del Passeig de Sant Joan 

● Complicitats positives



Orient@-T

●AcostaT a la Navegació en els 
cicles de Converses per entendre 
que promou la Associació 
Innogran  
●AcostaT a la Navegació amb el 
programa AIEO publicat per 
l'Associació Orient@-T



Orient@-T

●AcostaT a la Navegació  
●En El Raval : teatre Llantiol 
y  Maki el Navaja   



Orient@-T

●Orient@-T TU i participa  en les 
Tertulies de juliol  



Orient@-T

●En la esQola de Riereta  una 
cuina i un saló per pensar  



Nova Industria del 
Coneixement en  Les 
Fronteres del Passeig de Sant 
Joan 

●Passeig – BooleRambla
●La Vila de Gràcia 
●Eixample
●Gracia Nova
●Guinardo   

En La esQola TRANSIT 
 una autoescola en el carrer 
Industria 



Sortim del Esvoranc emocional, sortint del 
Esvoranc Digital 

<http://www.multiona.com/> 

Des X tar OS <http://desxtaros.blogspot.com/> 

Invoca al talent de les persones en els Comerços i en els petits negocis
■ El secret esta en LES GRACIES <http://desxtaros.blogspot.com/2011/06/el-secret-

esta-en-les-gracies.html>
■ Cerquem la GenT Generosa <http://desxtaros.blogspot.com/2011/06/cerquem-la-

gent-generosa.html>
■ Tertulies i Converses eQlimatologia <http://desxtaros.blogspot.

com/2011/06/tertulies-i-converses-eqlimatologia.html>
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Orient@-T  a la Revitalització
els seus inspiradors



Orient@-T  
Com passar de “paradista” a 
empresariOS

●L’evolució en els habits de consum i la crisis han 
comportat un canvi 

●en el mon de la distribució comercial 
●en la forma de dirigir els negocis 



oportunitats de desenvolupament 
personal amb Una Millor Actitud 
davant els canvis

●Tertúlies
●enQüentros
●Qorners mostren el Talent i l'historia
●Atolons X una comunicació mes eficaç
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Com passar de “paradista” a 
empresariOS El model tradicional 
ha caducat

●Tant hi fa que es tracti de una botiga, d’una parada o 
de un gran establiment

●Ara es el moment de aprendre
●Com ser empresariOS dinamicOS

●X fer front
●Als reptes actuals i de futur



Compartir + X  passar de 
“paradista” a empresariOS

● grups de comerços i petits negocis 
ordenats per carrers barris, 
municipis, comarques i vegueries

● comparteixen espais en Internet, 
● mostren els seus  establiments en 

Google Maps i Google Base 
● un texte mostra el talent del 

promotor del negoci del seu eQuip 
● els seus proveidors habituals 
● unes imatges mostren els atractius 

dels seus productes
● Un canal  en You Tube destaca 

videos amb testimonis i explicacions 



ImaginaT   els organitzadors de la 
fira anuncien els Menus de 
Orient@-T 

●"la fira 
comença quan 
ha acabat la 
fira"



Gracies a  Publicini/OS

●Les Grans empreses , 
●els Bancs, les companyies de 

serveis i 
●les Caixes d’estalvis tenen Un 
Nou canal de comunicació amb 

el mercat
●Amb Clients empleats ex 
empleats col·laboradors i 

Accionistes 



Publicini/OS x els 
Menús de Orient@-T 

●Un nou canal per Comunicar +



els Menus de Orient@-T 
llavors X Revitalitzar els petits

●els Menus de 
Orient@-T son una 
de 
les llavors del Qorner 
de Agrotur  llençat 
en la fira de Cornella 
Agrotur 2011



els Menus de Orient@-T 
germinen amb la complicitat 

●FIRES 
Agrotur  

bodamarket 
Purissima 
Ascensió 

Ajuntament medi ambient, turisme i 
promocio econòmica i ocupació

Les Diputacions de Barcelona, 
Girona, Tarragona i Lleida

Generalitat de Catalunya economia i 
turisme

Els consorcis de turisme



els Menus de Orient@-T 
broten amb la complicitat positiva

●LES PERSONES 

● LES 
PERSONE
S , son el 
principal actiu i 
atractiu  (Andreu 
Campanario Ponga 
propmotor i coordinador de 
La campanya MultiOna.
com )



els Menus de Orient@-T 
mostren com “Comunicar + es bo 
Compartir + es eficaç Cooperar + es 
Excel·lencia " 

● Orient@-
T  continua , ….

● en la xarxa
● En el carrer 



Orient@-T  2mil12  "practica i 
muscula"   nous model de comunicació 

?
una carta de  Menús de "serveis" 

per els participants 
Taller de Micromarqueting 

per els comerços i petits 
negocis 

per tots aquells que han 
participat al llarg de la 

darrera dècada 
 Menu Tardor

Serveis 



Els Qorners de Orient@-T  
tenen efectes i son bons   

●  La Qarpa es una eina per Revitalitzar petits negoc...
● Tu Pots Tastar L@ €leQtriQa i llençar el teu Qorne...
● Les Gracies de L@ €leQtriQa EN LÍNIA
● 11.11.11 Nous espais de La €leQtriQa " X fer serv...
● El Teu Qorner en l'Atol d'Agrotur
● llences el Teu Qorner en Agrotur 2011
● Mas Comunicar + Compartir = Mas Qalicions
● Ens anem a la fira de La Purissima
● Els 11 Principis de La Qarpa en Agrotur  Cobdícia ...
● La Memòria dona forma a les sinergies
● L@ €leQtriQa te una filosofia i 11 principis
● Llença El Teu Qorner en Agrotur 2011
● efectes  en la organització de una 

fira emblemàtica i magnifica , efectes en 
aquells que han col·laborat en que la fira hagi 
estat any rera any fins arribar a la majoria de 
edat,  efectes en aquells que han mostrat en 
la exposició , en els seus estands, els seus 
productes, els seus serveis , els seus territoris, 
els seus establiments i els seus atractius 
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identifiquen el Talent i animen a pensar 
sobre 

La Crisis global els motius i els responsables
Penses que el Canvi es necessari?
Quin suport i orientació tens

Banc
Gestor Assessor
Proveidor de informatica i internet

Que estas fen tu ?
 Has descrit la teva situació en un futur

Optimisme i confiança
Pesimisme i desconfiança

Gestió Emocional Qui som ? Què fem?

http://www.tarquinos.com/home
http://www.tarquinos.com/home


eQuip de eQuip/OS

●Tarquinos
●InnoGran
●Solus i Ona
●AndreooByG 
●eBM
●eco-mov
●Punt eQ Mob

Publicini/OS 
un nou canal X Comunicar +


