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Què puc fer per la teva empresa?

ROLS ESTRATÈGICS: (1) Analitzar l ’estat d’una organització (o part d’ella) per identificar les seves debilitats, oportunitats 
de millora i desafiaments actuals/futurs, i dissenyar estratègies per millorar la seva posició actual. (2) Investigar i recopilar 
informació (intelligence): competència, sector, país... (3) Dins de les àrees mencionades, identificar les possibles causes de 
problemes en una organització i oferir solucions per a esmenar-les: captació/retenció de clients, plans de fidelització, visibilitat 
al mercat, comunicacions... i desenvolupar i implementar nous serveis (interns/externs) per atendre necessitats específiques. (4) 
Dissenyar Sistemes d’Informació i d’altres solucions tecnològiques per la pressa de decisions i per opera-cions -des d’un punt 
de vista de gestió, no pas tècnic encara que també tinc coneixements de programació. (5) Determinar tendències potencials 
en el comportament dels clients o el mercat. ROLS OPERATIUS: (1) Elaborar procediments operatius per a la implementació 
d’un pla (què, quan, qui...). (2) Gestionar equips i recursos posant un pla en marxa. (3) Preparar presentacions i documentació per 
informar a la Direcció/socis/inversors sobre temes específics.

Tinc habilitats i experiència des d’un punt de vista de gestió en les àrees d’ESTRATÈGIA DE NEGOCI I DE MARKETING,  
TECNOLOGÍES DE LA INFORMACIÓ (TIC) i OPERACIONS, podent donar suport als respectius directius d’aquests departaments.
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Fortaleses
 ♦ Experiència (+30 anys) en projectes en diverses em-

preses i sectors concebint i dirigint projectes, avaluant 
necessitats, identificant recursos i gestionant canvis.

 ♦ ♦♦Generalista vs Especialista: tinc la capacitat de gestionar 
i coordinar una varietat d’àrees -abans esmentades- i 
també coneixements en un ampli ventall de temes de 
negoci que em permeten tenir una visió de conjunt 
de l’empresa. Sóc capaç de liderar i coordinar equips 
d’experts i parlar de tú a tú amb la Direcció.

 ♦ ♦♦Antecedents en empreses multinacionals i projectes 
a l’estranger: tinc mentalitat internacional i sensibilitat i 
consciència multicultural.

 ♦ Proactiu i independent. Innovador i enginyós. Orientat a 
resultats. Desitjós de dirigir i d’assumir nous reptes.

 ♦ Experiència: Béns de Consum, Marketing i Comunicació, 
Assegurances, Internet i Tecnologia, Transport aeri i 
Turisme, Activitats bancàries, Venda al detall i ONGs.

Experiència Professional
2005/act. - EnricMassó, estratègia i gestió de projectes
Consultor de negoci independent. Projectes en diferents 
ciutats europees. | Inclou: Soci a STRATEGA CONSULTANTS, 
Dtor. interí de Marketing a Fundació ACAI-TLP (Barcelona) i 
partner de SUN&LIFE

2002/09 - European Marketing Confederation (EMC)
Organització paraigues de les associacions de marketing, i 
vendes a Europa. Ubicada a Brussel.les. | Assessor del
Consell d’Administració | Coord. de Projectes Internacionals

1996/05 - DMS (Europe) Serveis de consultoria | Co-
fundador i director. Projectes en diferentes ubicacions 
europees | Creador i coordinador del projecte EUROPE 
DIRECT | Dtor. Desenv. de Negoci, CARDBOARD STUDIO

1992/96 - COMMERCIAL UNION GROUP (ara Grup AVIVA) 
Anglesa. Assegurances i Serveis Financers | IT Executive, 
assistent del CIO de la divisió europea (Londres/Brussel.les)
| Infocenter Manager al dept. d’Informàtica (Barcelona)

Algunes de les empreses amb qui he treballat:
Mattel Toys (.us/.es) • Aviva Group (.uk) • Creu Roja (.es) • Caja 
de Asturias (.es) • European Marketing Confederation (EMC)
(.be) • Fundació ACAI-TLP (.es) • Allsun Holidays (.es) • Guarro 
Casas (ArjoWiggins)(.es) • Caixa Tarragona (.es) • Millésima 
(.fr) • Bootman & Bros (.uk) • Skandia Group (.se) • LASP Ltd 
(Russia)(.ru) • Risc Valor (.es) • Magic Maman (.fr) • Stichting 
Marketing Foundation (.be) • BGV (.es) • TOT Corredoria 
d’Assegurances (.es) • NIMA (.nl) • Caixa Girona (.es) •  
Estalvida (.es)...

Anteriorment he treballat a la multinacional nordamericana 
MATTEL TOYS així com al grup NUR TRAVEL.

bancs/assegurances

consulting/serveis

industrial

ecommerce

ONGs/not-for-profit

altres

    “Executiu, consultor, assessor, emprenedor 
si és un repte interessant alli m’hi trobareu!”



Formació Acadèmica
Gestió i Administració d’Empreses

 ♦ MBA, especialització en Màrqueting
Columbia S University (off campus, EEUU)

 ♦ Administració d’Empreses
CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Tecnologia
 ♦ Enginyeria Informàtica, -sense finalitzar

Univ. Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona
 ♦ Informàtica de Gestió Empresarial

CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Màrqueting
 ♦ Direcció de Màrqueting

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
 ♦ Marketing Estratègic

M.I.E. (Barcelona)
 ♦ Altres cursos i seminaris de formació especialitzada

Idiomes
 ♦ English Language Studies (Nivell Proficiency)

Ann Arbor University (Michigan, EEUU)

Sóc/he sigut membre i/o voluntari actiu a...
 ♦ Fundació ACAI-TLP, ES - Director interí de Marketing i Comunicacions
 ♦ ♦♦European Marketing Confederation (EMC), BE - Membre del Consell d’Administració (a posteriori, assessor del mateix)
 ♦ Barcelona European Marketing Institute (BEMI) , ES - President Adjunt & Enllaç (Liaison) Internacional
 ♦ Club de Marketing de Barcelona (CMB) , ES - President del Comitè Internacional
 ♦ Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), ES

I prèviament també a l’Associació de Tècnics Informàtics (ATI), ES; International Webmasters Association (IWA), EEUU;
Institution of Analysts and Programmers (IAP), Anglaterra i Software Contractors’ Guild, EEUU.

 ♦ Carlos Oliveira (Lisboa, PT) professor i ex-President de 
l’ASSOC. PORTUGUESA DE MARKETING (APPM)

 ♦ ♦♦José Luís Asián (Barcelona, ES) ex-Conseller Grup 
SANTANDER i ex-Conseller al Grup RISC VALOR

 ♦ Audrey Wolf (Brussel·les, BE) Directora a EUROPEAN 
BIOPHARMACEUTICAL ENTREPRISES

 ♦ ♦♦Andrew Harvey (Newcastle, UK) Ex-President de la 
EUROPEAN MARKETING CONFEDERATION

 ♦ ♦♦Didier Roelandt (Gent, BE) Fundador i CEO a DnR-
Consult i ex-CEO STIMA (Assoc. Marketing Belga)

 ♦ ♦Manuel González (Barcelona, ES) ex-Director de Vida  
a COMMERCIAL UNION (ESPAÑA) (ara Grup AVIVA)

També disponible: Drew Borrett (Sneem, IE) ex-CIO a COMMERCIAL UNION EUROPE (ara Grup AVIVA); Tom Trainor (Dublin, 
IE) CEO al MARKETING INSTITUTE OF IRELAND; Francesc Joan i Vendrell (Barcelona, ES) ex-Director General de BANKPIME i 
President del B.E.M.I; Nikos Panossoupoulos (Atenes, GR) President Honorífic a HELLENIC MARKETING INSTITUTE; Daniel Viane 
(Brussel·les, BE) Director de Comunicació a BNP PARIBAS FORTIS; Irina Gorbacheva (Moscú, RU) ex-Dtora. Adjunta a RUSSIAN 
MARKETING ASSOCIATION; Mercedes Collado (Madrid, ES) Directora Tècnica a COM-ASESORES, brokers d’assegurances; Julia 
Ridsdale (Brussel·les, BE) Dtora. de la EU Office del govern de Gales (Regne Unit); Marc Van Perre (Schilde, BE) Soci-director a 
INTERFACE MARKETING; Elena Lorente (Barcelona, ES) Sòcia de la firma de valoracions i tassacions RISC VALOR.

Referències - emails disponibles a petició - 

© 2022, Enric Massó. Tots els drets reservats. Aquest curriculum s’envia exclusivament al destinatari indicat i conté informació de caràcter PERSONAL i CONFIDENCIAL. Si no és vosté aquest 
destinatari, queda notificat que la utilització, divulgació i/o copia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aqueste document per error, li preguo m’ho 
comuniqui immediatament via email i procedeixi a la seva destrucció. Gràcies.

Sobre Mí
Bàsic

 ♦ Nascut a Barcelona l’any 1969
 ♦ ♦♦Residències/estades (>6 mesos) a Estats Units, Londres, Brussel.les, 

Paris, Madrid, Tarragona i Oviedo i (<1 mes) a altres ciutats europees.

Altres
 ♦ Consultor de Tecnologia Certificat (2004-2006) per CIDEM -Centre 

d’Innovació Empresarial de la Generalitat de Catalunya, dins del 
programa “Catalunya Innovació”

 ♦ Co-autor de “Diccionario LID - Comunicación y Marketing” (Ed. LID, 
2005 ISBN 8488717075), autor de “Discovering Barcelona, a travel 
guide for teens” (Amazon, 2013 ISBN 8461657454) i col·laboracions.

Disponibilitat
 ♦ per viatjar ’de tant en tant’, si escau, però NO cerco tornar a estar  

amunt i avall constantment.

Idiomes
 ♦ Català: llengua materna
 ♦ ♦♦Anglès, Espanyol: perfectament escrit, 

parlat i llegit
 ♦ ♦♦Francès, Italià: nivell bàsic de comprensió

Com em defineixo...
Gestió

Planificació

Admin

Tècnic

Vendes

Màrqueting


