ELS 10 ERRORS D'IMATGE MÉS COMUNS ALS PETITS COMERÇOS
Objectius
Un negoci de proximitat no pot competir en nombre de referències o preus amb El Corte Inglés o
Amazon, però sí que pot convertir-se en un especialista i oferir un valor afegit als seus clients.

Temari
Quins temes tractarem?
 Aparadors
 Visual marxandatge
 Estat del producte
 Embalatge
 Tècniques de fidelització
 Neteja
 Il·luminació
 Cartelería
 Retolació de la façana
 Primer impacte de la botiga
També veurem diferents casos reals i analitzarem els seus punts de millora a més de realitzar-se
diferents dinàmiques.

Ponent
Sofía Mateo
Amb experiència de mes de 10 anys gestionant negocis per empreses nacionals e internacionals
com El Corte Inglés, Mango i Calzedonia (Intimissimi). En aquesta ultima coordinant al voltant
de 130 botigues en àmbit nacional. A més de la seva experiència en grans empreses també ha
gestionat i gestiona el negoci d'alimentació que te la seva família des de 1965. Actualment té
una empresa especialitzada en comerç de proximitat on dissenya plans d'acció per botigues i
marques amb l'objectiu d'acompanyar-les per a treure el màxim rendiment del seu negoci.
Últimes formacions: Máster en Desenvolupament Directiu, Inteligencia Emocional y Coaching a
EAE Business School (Acreditat per l’ICF). English Course Kaplan School (Perth, Australia).
Màster Expert Europeu en Aparadorisme i Visual Merchandising a Artidi.

Metodologia
Sessió formativa de 4 hores on analitzarem els 10 errors més comuns que has d'evitar o corregir perquè
el teu petit negoci funcioni i com pots gestionar de forma efectiva el teu negoci amb els recursos de què
disposes.

Data, horaris i lloc:
Dilluns 4 de novembre de 2019 de 9:30 a 13:30 hores
Ca l’Anita, Pl. de Sant Pere, 1 de Roses.

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@cambragirona.org tel. 972 41 85 38
Inscripcions: www.feslabossa.cat
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

