FENG SHUI PER AL COMERÇ
COM APROFITAR EL FENG SHUI PER IMPULSAR LA BONA MARXA DEL NEGOCI
I FER UNS APARADORS ATRACTIUS.

Objectius
El curs s’adreça a tots els professionals vinculats al món del comerç que vulguin millorar els aspectes del seu
negoci i la seva vida personal i professional actuant en els seus establiments. No cal tenir coneixements previs
de Feng Shui.

Continguts










Introducció al Feng Shui Clàssic i les seves aplicacions
Relació entitat persona i establiment
El moviment de l’energia Qi, fluxos
L’exterior de la botiga
L’entrada Principal i l’establiment comercial
L’aparador
El mostrador i caixa la enregistradora
Direccions favorables segons Kua natal.
Aplicacions pràctiques

Ponent
Alícia Castan Masip
Arquitecta, codirectora de ARSS arquitectes Arquitectura, Salud, Sostenibilitat y de FSCA Feng Shui
Consulting Architects. Consultora i docent especialitzada en arquitectura sostenible, Feng Shui
Clàssic y salut del habitat. Imparteix cursos i conferencies a diferents centres i entitats, el postgrau
de salut i harmonia del hàbitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el master en bio construcció
aplicada de la UdG. Imparteix formació de Feng Shui clàssic o en l’escola SERT del COAC de Barcelona
i al Parc Científic y Tecnològic de la UdG.

Metodologia
Dues sessions formatives de dues hores, on els comerciants podràn adquirir unes bases sobre el Feng Shui
Clàssic i la seva aplicació pràctica als seu establiments per tal de generar un bon ambient que faciliti i incentivi
les vendes.

Dates, horaris i lloc
Dimarts 8 i dimarts 15 d’octubre de 2019 de 14 a 16 hores
Capella del Convent de Santa Clara, al carrer Carbonar, 2 de Castelló d’Empúries

Finançament
Formació gratuïta pels assistents.
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i finançament del
“Secretaria de Estado de Comercio” i els fons FEDER dintre del marc del “Programa de apoyo al comercio
minorista 2019”.

Més informació : xperez@cambraginona.org tel. 972 41 85 38
Inscripcions: www.feslabossa.cat
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

