FITXA D’INSCRIPCIÓ
PROGRAMA DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ SINGULAR EN ZONES TURÍSTIQUES
Promoció del comerç i la importància d’incrementar les sinergies amb el turisme

Nom i Cognoms : ...........................................................................NIF: ....................................................
Correu_e

: ...........................................................................Telèfon : ............................................

Nom Empresa

: ........................................................................... CIF: .................................................

Càrrec

:.......................................................................................................................................

Adreça Empresa : ......................................................................................................................................
Població

: ........................................................................... CP : ........ .........................................

Correu_e Emp.

: ......................................................................................................................................

Telèfon Empresa : .........................................................Fax: .....................................................................

Hi vull
assistir

Data i Hora



24 de gener
de 9,30 a 11,30 h.



24 de gener
de 12 a 14 h.
31 de gener
De 9,30 a 11,30 h.
31 de gener
de 12 a 14 h.





7 de febrer
de 9,30 a 11,30 h.



7 de febrer
de 12 a 14 h.



14 de febrer
de 9,30 a 11,30 h.



14 de febrer
de 12 a 14 h.

Ponents i Continguts
Conferència: María Callís
Posar en valor un producte o oferta singular, creant nous
conceptes i experiències en el punt de venda.
Taller: Identificar valors innovadors. Punts forts i febles.
Conferència: María Segarra
Experiències de turisme de compres en el territori.
Taller: Temps de Flors i Temporada Alta. Pla estratègic de millora
per incrementar sinergies entre comerç i turisme.
Conferència: Joaquim Deulofeu
L’excel·lència en l’atenció al client i la seva importància en la
projecció i la promoció de la singularitat del producte.
Taller: Introduir la innovació i les emocions en les propostes a
client .
Conferència: Montserrat Peñarroya
Dinamització i estratègia digital per a la promoció de la
destinació. Metodologia i pràctica.
Taller: Creació d’un pla d’acció digital: Com venem i
comuniquem.

Aquesta actuació és una iniciativa del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) en col·laboració amb els Serveis Territorials
del Departament d’Empresa i Coneixement i del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.

Trameteu, si us plau, (per fax, correu, personalment o correu electrònic ) aquest full degudament emplenat a:

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona
Av. Jaume I, 46. 17001 Girona / Tel. 972 41 85 00 / Fax: 972 41 85 01 / Correu_e: xperez@cambragirona.org
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades
personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “FORMACIÓ” titularitat de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA, amb la finalitat de gestionar les activitats formatives que realitza La CAMBRA d’acord amb les
seves atribucions establertes a la Llei 4/2014, d’1 d'abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, i informar-li,
mitjançant l'enviament de comunicacions via correu postal o en format electrònic, de les activitats, dels serveis i els esdeveniments organitzats
per La CAMBRA que considerem que podrien ser del seu interès. Igualment, us informen que aquestes dades únicament seran cedides en els
casos legalment previstos. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes
en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit dirigit a la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
NAVEGACIÓ DE GIRONA, Av. Via Jaume I, 46, 17001 Girona , o al correu electrònic cambra@cambragirona.org, amb una fotocòpia del
DNI, indicant la referència LOPD.

