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Store Manager i motivació 
 

DINAMITZA EL TEU COMERÇ A LA CAMPANYA DE NADAL   
Vols millorar la rendibilitat de la teva botiga en aquestes dates? 

 

El curs de Store Manager i motivació en el retail està dirigit responsables de establiments 
comercials que supervisen equips de treball i necessiten motivar-los i a persones que atenen al 
client directament. 
 
Es proporcionaran les eines necessàries per a crear i gestionar punts de venda efectius i adaptats al 
consumidor actual en les dates de màxima afluència de clients i que suposen el 40% de les vendes 
anuals, on es necessària una formació orientada per obtenir millors resultats en el negoci tenint 
també en compte aspectes personals com actitud, comunicació i reconeixement entre altres. 
 

Objectius 
Els Store Manager han de tenir excel·lents habilitats de lideratge i bon ull per als negocis. També 
han de poder assessorar i inspirar a la resta de col·laboradors i tenir un gran dinamisme. El Store 
Manager ha de maximitzar les oportunitats comercials, la rendibilitat de la botiga i fer un 
seguiment dels resultats. Garantir un alt nivell d’atenció al client i assegurar que el visual 
merchandising es porta a terme seguint les directrius de l’empresa. 
 
Està demostrat que les botigues que tenen professionals motivats, obtenen millors resultats 
econòmics. Les persones que posseeixen un alt nivell de motivació rendeixen més en el seu dia a 
dia, optimitzen més el seu temps i per tant, aconsegueixen més fàcilment arribar als objectius 
marcats per la seva empresa. Per descomptat, això es tradueix en un clar benefici per a la botiga i al 
treballador. 
 

Metodologia  
Taller de 4 hores on el assistent podrà obtenir eines vàlides per a la gestió del establiment i per a la 
motivació pròpia i del seu personal que es pugui traduir en un augment de la rendibilitat del 
negoci, tenint en compte la campanya de Nadal. 
 

Horaris, dates i lloc:    
1 sessió de 4 hores el dilluns 20 de novembre de 2017 de 9 a 13 hores, a la seu de la Cambra de 

Comerç de Girona, Av. Jaume I, 46 de Girona. 

 

Finançament  
Formació gratuïta pels assistents. 

Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i 

finançament del “Ministerio de Economia y Competitividad”  i els fons FEDER dintre del marc del 

“Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista 2017”. 

 


