
 

 

Eines gratuïtes per treballar en el teu dia a dia 

com a emprenedor 
 

En un món tecnològic, Internet ens posa al nostre abast una sèrie d’eines 

sense cost que poden aportar a l’emprenedor una gestió molt més eficaç en 

el seu dia a dia. 

Segurament molts d’elles ja les coneixeu i fins i tot les feu servir 

diàriament, però altres no són tant conegudes per als emprenedors. 

Us fem un repàs de les eines més importants per a que podeu fer una 

gestió més acurada del vostre negoci 

 

1. Per treballar documents de manera online:  

a. Google Drive o Office 365 de Microsoft amb aplicacions 

ofimàtiques en el núvol per a professionals i petites empreses 

b. One Drive, espai d’emmagatzematge dels teus documents 

c. Dropbox espai que us facilita  5,2G de manera gratuïta per 

poder emmagatzemar els vostres documents 

d. Evernote és  bloc de notes perfecte, que emmagatzema tot 

tipus d'informació i està disponible en el mòbil, en el PC, en el 

portàtil o en l'iPad. 

e.  Wunderlist t'ajuda a organitzar totes les teves tasques 

personals i professionals. 

 

2. Eines de comunicació i difusió: 

a. Correu electrònic: els gratuits més recomanats són Gmail o 
Yahoo 

b. Missatgeria instantània i videoconferències: Whatsapp, Skype, 
MSN Messenger, Yahoo! Messenger o Hangout de Google. 

c. MailChimp per gestionar campanyes de mailings als teus clients 

d. Eventbrite per promocionar una acte de manera online o vendre 
entrades d’un event en 

particular 
e. Wordpress o Blogger per poder 

crear el teu blog 

 

3. Si necessites gestionar les teves 

vendes:  

Hubspot (CRM) 

 

4. Eines per gestionar projectes:  

a. Listigator 

b. Scribbless 



 

c. Flexlists  

d. 43Things 

 

5. Anàlisis del lloc web:  
 

a. UsabilityHub que és un conjunt d’eines que avaluen la seva 
efectivitat. 

b. Google Analytics  

 
 

6. Xarxes socials 
a. Google+ 
b. Facebook 

c. Twitter 
d. LinkedIn 

e. Youtube 
f. Instagram 
g. Altres menys conegudes com: 

Slideshare,  Flickr, Foursquare i 
Pinterest. 

 
7. Gestió de continguts per les 

xarxes socials: 

Hootsuite, és el gestor de continguts per excel·lència perquè, a més 

de poder programar els missatges 

Per a més informació o assessorament sobre les eines més adequades per 

el vostre negoci, podeu contactar amb EMFO al 935705160 o a 

info@emfo.cat  
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