
LES CLAUS DEL NETWORKING 
PROFESSIONAL 

On i com fer networking per vendre’t millor 

 

Elisenda Farràs 

Directora Espai Estudiant Empresa CETT-UB 

 

 



  



NETWORKING: UNA NOVA FORMA DE 
VENDRE’S  

1. Que és Networking professional? Avantatges. 

2. On fer Networking? L’agenda del networker. 

3. Com fer Networking? 

4. Networling on line: Ús de les xarxes socials. 

5. Com gestionar una bona agenda de contactes. 

6. Xarxes professionals. 

7. Les claus del Networking. 

 

 



TENIR O NO TENIR CONTACTES- THAT’S THE 
QUESTION 



 

 
 
 

Networking és tota aquella activitat comercial, realitzada de 
forma pro activa a través de trucades, recomanacions, recerca 
de directoris, recerca per la xarxa, formant part d’associacions i 
assistint a esdeveniments professionals amb el fi d’establir 
contactes professionals.  
 



QUÈ ÉS NETWORKING? 

NETWORKING 

Generar 
contactes 
d’interès 

Mantenir 
els 

contactes 

Pensar a 
ajudar 

Escoltar i 
aprendre 

Compartir 



ON PODEM FER NETWORKING? 
 

  Cambres de comerç. 
  Organismes públics. 
  Associacions professionals, col·legis professionals, clubs… CLUBS 

ALUMNI UB. 
  Foros professionals, fires, congressos. 
  Jornades, seminaris, conferències. 
  Associacions d’antics alumnes: CETTALUMNI. 
  Esdeveniments de networking: speed networking, TROBADA E+E+E. 
  Clubs esportius. 
  A la teva pròpia empresa. 
  A l’empresa on has realitzat el teu projecte, on has fet 

pràctiques… 
  Viatjant… 

 
 
 



COM FER NETWORKING 
Abans de l’esdeveniment, és important que.. 

 Esbrinis qui o quin tipus de persones hi assistiran. 

 Revisis el seu perfil a les xarxes socials. 

 Contactis amb ells via xarxes. 

 T’asabentis de l’etiqueta abans d’anar-hi 

 Identifiquis abans el que vols aconseguir de 
l’esdeveniment i amb qui vols parlar 

 Pensis en com et vols presentar (el teu discurs de 
l’ascensor- Elevetor Pitch!) 

 Portis un bon nombre de targetes, o currículums 

      http://youtu.be/Z0zKwl2mqBU  elviajedemitarjeta 

 

 

http://youtu.be/Z0zKwl2mqBU


COMPETÈNCIA EN NETWORKING 

Habilitats interpersonals:  
Comunicació. 

Generositat: Donar i 
compartir. 

Objectius clars.  

Presentació adequada:  
Definida, concreta, 

motivadora. 



COM FER NETWORKING 

Llenguatge corporal: 55% 

To de veu: 38% 

Missatge verbal (paraules): 7% 

 
Albert Mehrabian 

Teoria de la comunicació 
 

http://youtu.be/YQOr7Kmh4Fw  
 
 
  

El estilo de una persona 

no tiene que ver con la 

ropa, sino con la 

educación y la 

amabilidad con la que 

trata a los demás” 

 

David Delfín, diseñador 

de moda 

http://youtu.be/YQOr7Kmh4Fw


COM FER NETWORKING 

MISSATGE 

Clar 

Concret 

Breu 

Endreçat 

Empàtic 

Adaptat 

Naturalitat 

Informació 
completa 

http://youtu.be/R0WIU3wWFAs 
heineken 

http://youtu.be/R0WIU3wWFAs
http://youtu.be/R0WIU3wWFAs
http://youtu.be/R0WIU3wWFAs


COM FER NETWORKING 
“LA TÈCNICA DEL CAMALEÓ” 

La salutació: 

• La importància de la primera impresió. 

• Atenció amb les mans i el contacte visual. 

• Recorda el nom, repeteix-lo mentalment  i intenta 
no oblidar-lo. 

• Deixa parlar a l’altre persona, no  interrumpeixis.   

• Pregunta!! 

 

 

http://www.funnyordie.com/videos/8673b8b3fb/impressive-
chameleon  

http://www.funnyordie.com/videos/8673b8b3fb/impressive-chameleon
http://www.funnyordie.com/videos/8673b8b3fb/impressive-chameleon
http://www.funnyordie.com/videos/8673b8b3fb/impressive-chameleon
http://www.funnyordie.com/videos/8673b8b3fb/impressive-chameleon


PREPARACIÓ D’UN SPEED NETWORKING O 
ELEVATOR PITCH 

OBJECTIUS:QUE 
VULL ACONSEGUIR

  

PRESENTACIÓ: QUI 
SÓC?  

QUE PUC OFERIR I 
QUE EM PODEN 

OFERIR. 



NETWORKING ONLINE: COM COMENÇAR? 



NETWORKING A LES XARXES SOCIALS 
 

 Tot el que faig 
en elles parla de 
mi, projectant la 

meva marca 
personal i 

generant la 
meva reputació 

digital: 

Nom, perfil & 
foto, contactes i 
amics, contingut 

compartit, 
interacció amb 
altres usuaris, 
pertinences a 

grups, 
interessos… 

      Important!! 1 de cada 10 
candidats es descartat per el 
que te publicat a les xarxes. 

 

La Marca personal es el 
conjunt de 
característiques que et fan 
únic i diferent de la resta 
de persones. 
 



“SIX DEGREES: THE SIENCE OF A CONNECTED 
AGE” 

del sociòleg Duncan Watts 



NETWORKING A LES XARXES SOCIALS 
HILTON 

La búsqueda de candidatos será a través de redes sociales y 
buscarán hacer “participar” al candidato/a 

Se aprovechará el potencial de las redes sociales: Linkedin, 
Google+, Facebook, Twitter, etc. 

Se cuidará más la presencia corporativa de la empresa y se 
diseñarán estrategias corporativas de Employer Branding 

Se empezará a trabajar hacia Planes de social media específicos de 
recruitment y exploración del Mobile recruitment 

 



LES CLAUS DEL NETWORKING 

• Actua amb generositat. 

• Pensa estratègicament. 

• Dóna't  temps. Constància. 

• Sigues pro actiu. 

• Reforça amb la tecnologia. 

• Augmenta el teu valor a la 
xarxa. 

• Agenda d’activitats. 

• Comunica eficaçment. 

• Troba l’equilibri. 

• Filosofia de vida. 

• Innova, sigues creatiu i 
autèntic.         

http://www.elmulticine.com/trailers2.php?orden=13785


I RECORDA… EL TEU MERCAT ET BUSCA PEL QUE OFEREIXES (PRODUCTE), 

PERO ET TRIA PER QUÈ ETS FIABLE I ATRACTIU (MARCA) 



… SIGUES TU MATEIX I… 



ENS TROBARÀS  A … 

@elisendafarras 
@jobscett 
@cettalumni 
 
https://es.linkedin.com/in/elisendafarras 
https://www.linkedin.com/groups/CETT-ALUMNI-
1987174 
 

https://www.facebook.com/pages/CETT-
Alumni/173362632791 

 

 


