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O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / CONCEPTO
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Seguir adiante
Obxectivo: que autónomos, pemes e 

comercios sigan funcionando



PARA FACER CONSULTAS / ÁMBITOS
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COMO FACELO? / NA WEB DE RESPONDE
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https://plataforma.igape.es

https://plataforma.igape.es/


1. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / XERAL
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EXEMPLOS / XERAL

Algúns exemplos de consultas recibidas no ámbito Xeral:
• Teño un restaurante e quero avaliar o impacto que a covid-19 tivo 

no meu negocio e que alternativas teño de cara ao futuro.
• Teño unha empresa de comercialización de produtos frescos da 

horta e quero avaliar alternativas: análise do seu modelo de 
negocio, avaliación da posibilidade de certificación ecolóxica, 
sistemas de comercialización...

• Teño unha empresa de materiais de construción e quero ver que 
alternativas teño para enfrontarme a esta nova situación que 
estamos a vivir: mellora dixital, novas fontes de negocio...
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2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / FINANCEIRO
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ÁMBITO FINANCEIRO



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / FINANCEIRO
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EXEMPLOS / FINANCEIRO
Algúns exemplos de consultas recibidas no ámbito Financeiro:
• Teño varias débedas pendentes con facenda e quero realizar unha planificación para o seu pagamento e negociar 

un aprazamento das mesmas.
• Necesitamos formación para a xestión financeira do negocio. Queremos formar á persoa responsable de 

administración para que poida levar a cabo un mellor control interno da empresa a nivel financeiro.
• Posibilidade de financiamento para facer fronte a algunha falta de pagamentos.
• Temos interese en mellorar o control financeiro da nosa empresa.

• Busco asesoramento sobre fontes de financiamento para o meu negocio.
• Estou avaliando unha inversión e teño dúbidas na parte de planificación financeira (Orzamentos e fontes de 

financiamento da mesma).
• Quero mellorar a xestión e os tipos dos préstamos que ten a miña empresa.
• Teño dificultades para acceder aos préstamos bancarios e preciso axuda na negociacións cos bancos e con 

outras entidades.

9¿SUBVENCIÓNS? informa@igape.es http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/organismos

mailto:informa@igape.es
http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/organismos


3. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / NEGOCIO
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ÁMBITO NEGOCIO



ÁMBITO / NEGOCIO
Algúns exemplos de consultas recibidas no ámbito Negocio:
• Necesitamos incrementar a nosa facturación para rendibilizar os investimentos tecnolóxicos acometidos nos últimos 

anos.
• “Conto cunha páxina web e un blogue, que foron de gran axuda nestas últimas datas, pero a miña intención sería 

melloralos para tentar chegar a un maior número de potenciais usuarios e xerar maior demanda de traballo dentro 
das miñas posibilidades”.

• Queríamos avaliar a posibilidade de iniciar unha nova liña de negocio, que cremos ten potencial de crecemento de 
cara ao futuro.

• Quixera asesoramento completo na estratexia de pivotacion ou reorientación do meu modelo de negocio.
• Gustaríame recibir asesoramento sobre procedementos de marketing online e como atraer clientes novos ao meu 

ecommerce, posto que acabo de abrir a páxina recentemente e preciso darme a coñecer.
• Quixera modificar os meus servizos actuais para adaptalos ao novo contexto.
• Deseño e lanzamento de campañas online de promoción con condicións comerciais novas (descontos, lotes, etc.).
• Quería coñecer: a lexislación aplicable no RXPD (aviso legal, dereitos de imaxe), rexistro sanitario, certificacións de 

produto ou marca... (ou temas similares). 11



4. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / OPERACIÓNS
ÁMBITO OPERACIÓNS
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ÁMBITO / OPERACIÓNS
Algúns exemplos de consultas recibidas no ámbito Operacións:
• Necesito dixitalizar o meu negocio e non sei por onde comezar.
• No departamento de calidade neste momento queremos revisar os nosos procesos para achegar o maior valor 

posible aos nosos clientes.
• Gustaríame recibir algún asesoramento na utilización de ferramentas colaborativas.
• Quería apoio para a implantación de teletraballo na nosa empresa.
• As ventas vanos ben, pero creo que “a forma de traballar”, a organización interna, e os procesos-dirección, deben 

ser revisados e non sei por onde comezar.
• Necesito poñer unha pasarela de pagamento na miña web.
• Necesitaríamos implantar un cadro de mando na nosa empresa.
• Como podemos firmar documentos con clientes, comerciais ou traballadores a distancia, como poder compartir 

carpetas con clientes ou os comerciais da empresa.
• Gustaríame coñecer mellor as plataformas para videoconferencias.
• Necesito dispoñer de estándares de traballo onde se clarifiquen as función das persoas.
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5. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / PERSOAS
ÁMBITO PERSOAS
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ÁMBITO / PERSOAS

Algúns exemplos de consultas recibidas no ámbito Persoas:
• Quero axuda de como encarar a comunicación cos meus posibles clientes.
• Empresa que contrata persoal por tempada e parte de cero cada ano: ten pouca 

experiencia na xestión de equipos, contratación, motivación…
• A raíz do Covid os mandos intermedios víronse desbordados e desorientados, 

perderon confianza e necesitan centrarse na súa actividade.
• A empresa está nun punto de altísima tensión, abafo, bloqueo, desmotjvación e 

falta de cohesión no equipo, arrastrada pola situación de descontinuidade no 
sector.

• Necesítase deseñar: un plan de retención específico, un salario emocional, 
mellorar o clima laboral, liderar equipos non presenciais...

• Necesitamos potenciar o traballo en equipo entre os dous departamentos da 
empresa, mellorar a comunicación e o entendemento no traballo de cada parte 
e potenciar a comunicación. 15



MÁIS EXEMPLOS? / EN TODOS OS ÁMBITOS

16

http://responde.igape.es/experiencias/

http://responde.igape.es/experiencias/


SOLICITUDE

TELÉFONO E-MAIL WEB RR.SS.

O PROGRAMA IGAPE RESPONDE / TEÑO UNHA 
SOLICITUDE?
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HTTP://RESPONDE.IGAPE.ES

FORMULARIO DE SOLICITUDE
DE INFORMACIÓN 

igaperesponde@igape.es900 815 151

http://responde.igape.es/
http://responde.inovalabs.es/consulta/igape/?altaWeb=1
mailto:igaperesponde@igape.es


http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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