
 
 
 

Creixement i desenvolupament de despatxos professionals: 
objectius i accions 2020-2021 

 
 
 

L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats de 
Reus, ha organitzat una conferència sobre: Creixement i desenvolupament de 
despatxos professionals: objectius i accions 2020-2021  
 
Objectiu: 
 
La situació del mercat i l'alt nivell de competitivitat ens obliga a desenvolupar canvis 
al nostre model de negoci, així com als serveis que oferim per tal de ser competitius. 
En aquest àmbit, la sessió tractarà de donar les claus per afrontar un futur dinàmic 
i ple d´oportunitats. 
 
Estructura de la Conferència: 
 
- Situació actual i anàlisis de l’entorn. 
- Què hem de canviar del nostre model de negoci? 
- Quina serà l’evolució del nostre servei? 
- Palanques de creixement del nostre despatx professional 
- Objectius i accions per afrontar el 2020. 
 
Durada de la sessió: 90 minuts.  
 
Ponent: Antoni Izquierdo 
Soci director d’Izquierdomotter consulting i www.despachosprofesionales.com. 
 
_______________________________________________________________ 
Presentació: 
L´Antoni Izquierdo és soci director de la firma Izquierdomotter especialitzada en el 
desenvolupament de negoci i creixement per advocats/des i assessors/es. Amb 
pràcticament 30 anys d´experiència i 10 anys des de la creació de la firma de 
consultoria, ha desenvolupat 1200 projectes, pràcticament 600 despatxos 
professionals sobre creixement, retribució, organització, tecnologia, màrqueting, 
col·laboracions i compravenda entre despatxos professionals. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 

 

Creixement i desenvolupament de despatxos professionals: objectius i 
accions 2020-2021 
 
Dia: 8 d’octubre de 2019. 
Hora: 18:30 h. 
 
 

Ponent: Sr. Antoni Izquierdo, Soci director d’Izquierdomotter consulting  
 

LLOC 

 

 PRESENCIAL a la Sala d’actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus. 
Av. de Marià Fortuny, 83 1r 
43303 Reus 
Tel.: 977 340 850 

 
 
 

PREUS 

 
· Per a col·legiats/des del Col·legi de l’Advocacia de Reus: Gratuït 
 
· Per a col·legiats/des a la resta dels Col·legis d’Advocats: 15€ 
                                            
· Altres professionals: 20€  
                         
 

INSCRIPCIONS/ FORMA DE PAGAMENT 

 
Cal emplenar la butlleta adjunta i enviar-la al correu electrònic formacio@advocatsreus.org 
marcant la modalitat escollida. 
 
· Presencials:  
 
Per a col·legiats/des del Col·legi de l’Advocacia de Reus, és gratuït. 
 
Per als col·legiats/des d’altres Col·legis d’Advocats i per altres professionals, cal 
enviar per correu electrònic a formacio@advocatsreus.org el comprovant de l'ingrés fet al 
número de compte ES06 0081 0087 5100 0170 3681 
 
Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat 
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