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SIGMA TALKS
i n f o g r a f i a

MISSIÓ

En el marc del projecte SIGMA Salut neix la
comissió SIGMA Talks, amb l'objectiu de

donar difusió i aportar informació de valor
en temes relatius a la salut de les persones.

QUALITAT DE VIDA

L'empoderament de la persona, en l'àmbit de
la salut, busca canviar la concepció de l'ésser

humà com un objecte passiu envers al seu
benestar i transformar-lo en un agent actiu i

responsable d'accions salutogèniques.

VALORS IMPLÍCITS

El SIGMA Talks comparteix els mateixos
valors que defineixen SIGMA Salut:

RESPONSABILITAT
PROACTIVITAT

EMPATIA
COMPROMÍS

ORIENTACIÓ A LES PERSONES

FORMAT INNOVADOR
La  creativitat i innovació son inherents en
qualsevol activitat amb la marca SIGMA
Salut i el SIGMA Talks no podia ser menys.

Les sessions divulgatives en un format breu
de màxim 30 minuts, en estil de monòleg, fa
un homenatge a les xerrades TED Talks.

DIVULGACIÓ A CÀRREC
D'EXPERTS PROFESSIONALS

INFORMACIÓ
ACTUALITZADA 

= 

QUALITAT

INNOVACIÓ CIENTÍFICA
= 

EFICÀCIA

La qualitat comprèn en realitat tres
activitats diferenciades: el manteniment, la

millora contínua i la innovació.

 

La comissió SIGMA Talks treballa perquè el
contingut de les sessions suposin una

millora continua en la salut dels
participants, es mantingui el format original

i els temes siguin innovacions de
vanguarda.

ESDEVENIMENT BIMENSUAL

La freqüència de les sessions SIGMA Talks
pretén generar un compromís continuat.

Des del 2017 s'han desenvolupat 7 edicions
amb una convocatòria doble en horaris de
19h i 20h, essent els dimarts el dia de la
setmana escollit majoritàriament pels

professionals.

TEMÀTICA ÚNICA I IRREPETIBLE

La innovació porta al canvi i el contingut de
les sessions SIGMA Talks és un reflexe.

Cada sessió es centra en una àrea de
coneixement exclusiva i específica,

convertint cada edició en un esdeveniment
únic i irrepetible.

Visita www.sigmasalut.com per conèixer més

L'eficàcia és la capacitat de produir
l'efecte desitjat i el SIGMA Talks
aconsegueix la satisfacció en els

assistents aportant coneixement de
valor.

#sigmatalks


