Amb la irrupció i l’auge d’Internet en els darrers anys, i sobretot amb l'increment de l'ús de les xarxes
socials com a motor de comunicació actual, diverses formes de crear empresa, negoci, producte o servei s’han
anat instaurant en la nostra societat.

Networking [1]
És la forma de detectar i ampliar la xarxa de possibles clients o col•laboradors del nostre producte o servei,
amb l’objectiu de què tothom dins d’aquesta xarxa es beneficiï d’aquesta comunicació. En definitiva, una xarxa
social de gent interessada en el què ofereixes.

Coworking [2]
És una forma de treball que permet tant a emprenedors com a pymes i autònoms treballar en un mateix espai
(sigui físic o virtual), tan de forma independent com en projectes conjunts. Fomenta relacions estables entre
professionals afins que podrien arribar a fer néixer relacions comercials, per exemple client-proveïdor.

Mentoring
Donada l'enorme competitivitat actual dins del món empresarial, una solució és entaular relacions professionals
entre persones més experimentades, amb més coneixements i/o amb interès per augmentar les seves
capacitats o tirar endavant el seu negoci.

Basat en continguts
Les aplicacions mòbils estan vivint actualment un auge important. Són productes que requereixen poc
pressupost inicial i que fins i tot obren la porta als ingressos de venda indirecta (publicitat o vendes de
productes addicionals), permetent oferir el producte gratuïtament sense deixar de tenir crèdit.

Comerç electrònic
És un tipus d’indústria en la compravenda de productes o serveis on aquesta es realitza a través de sistemes
electrònics, com ara Internet o altres xarxes informàtiques. És un comerç que es basa en les noves tecnologies i
que dóna forma a mercats com ara el comerç mòbil, transferències electròniques de fons, màrqueting en
Internet, transaccions en línia, intercanvi de dades i automatització de recol•lecció de dades.

Micro-pagament
Encara que no sigui un model de creació d’empresa pròpiament dit i atenent que les noves tecnologies estan
presents en la gran majoria de nous conceptes per a la creació d’empreses, creiem necessari parlar dels
micro-pagaments com una de les formes més esteses d'intercanvi de diners a les xarxes.
El micro-pagament o micropayment s’entén com la definició de sistemes diversos per realitzar petits pagaments
de forma electrònica, ja sigui a través de targeta de prepagament, a través d’un compte virtual a Internet o a
través de sistema telefònic. Els sistemes de micro-pagament han cobrat importància des de la popularització
d’Internet i dels sistemes de comerç electrònic, ja que molts models de negoci en línia requereixen
cobraments de petites quantitats de negoci. Per exemple, serveis d’informació: llegir articles a una revista
digital, descarregar arxius de música, imatges, aplicacions i material multimèdia.
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