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APARADORS 
PREPARA EL TEU COMERÇ PEL NADAL 

 
Objectius 
Novembre i desembre són per a moltes botigues mesos de vital importància a l'hora d'arribar als objectius 
anuals i és per això que el principal objectiu de les botigues ha de ser captar a tota persona que camina per 
davant de la botiga. 
 

Temari 
APARADORS 

 Concepte 

 Requisits 

 Tipus d'aparadors. 
 
COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE L'APARADOR 

 Funcions i objectius que ha de tenir un aparador. 

 Aparador com a element comunicador. 

 Tècniques d'aparadorisme per aplicar a l'aparador. 

 Diferents efectes psicològics 
 
MUNTATGE DE L'APARADOR 

 Opcions. 

 Materials. 

 Il·luminació 
 
PLANIFICACIÓ DE L'APARADOR DE NADAL 

 Pluja d'idees sobre les diferents opcions. 

 Casos reals dels participants. 

 Ajuda per a planificar el seu aparador de Nadal. 

 
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. 

 

Dates, horaris i lloc:    
Dimarts 12 i dijous 14 de novembre de 2019 de 14:30 a 16:30 hores. 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes, Passeig de dintre, 29 de Blanes. 
 

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


