Programa de Apoyo al comercio minorista 2020
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Jornades divulgatives per a comerciants i emprenedors del sector comercial

Feng Shui per al comerç, estem en temps de canvi
JORNADA PRESENCIAL A CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Dijous 15 i dijous 22 d’octubre de 2020
De 14:00 a 16:00 hores

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Objectius
El factor temps en Feng Shui és molt important i es té molt en compte a l'hora d'analitzar
un espai concret. En l'actualitat estem en un punt de transició entre el període 8 i el 9. Tot i
que el període 9 comença oficialment el febrer del 2024 ja estem sentint la seva influència i
és vital tenir el coneixement i la informació adequada per tal de prendre les accions més
encertades per posicionar-se correctament.
Adreçat a :
Comerciants i emprenedors del sector del comerç
Es prioritzarà als comerciants de Castelló d’Empúries i Empuriabrava

Temaris:
El món s'està transformant i ja no són vàlides moltes de les fórmules
utilitzades fins el moment. Toca canviar, moure's i adaptar-se al nou context
per gaudir de negocis pròspers i exitosos.
✓ El factor temps en Feng Shui i com pot afectar al comerç
✓ Què representa el període 9

✓ Quines seran les indústries i sectors exitosos dins d'aquest
període.
✓ A qui s'han de dirigir els nostres serveis i productes.

Places gratuïtes:
Número de places: 20 presencials. Resta via “Streaming”
Lloc de celebració:
Capella del Convent de Santa Clara
Carrer Carbonar, 2 de Castelló d’Empúries.
En cas de que no sigui possible realitzar la formació presencial per motius sanitaris, se
facilitarà als inscrits un enllaç a la plataforma ZOOM per a la connexió en línea
Data i horari:
Dijous 15 i dijous 22 d’octubre de 2020, de 14:00 a 16:00 hores
Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat

Més informació:
Telèfon i WhastApp: 972 41 85 38 / correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

✓ Qui tindrà èxit en aquest nou període i qui haurà d'enfocar-se
més en crear aliances productives.
✓ El teu local o negoci està preparat pel període 9 o hauràs de fer
canvis

✓ Sectors del teu negoci que seran essencials
✓ Característiques personals favorables dins la carta natal per
aquest nou període.
Ponent:
Lídia Serret Fornells
Interiorista formada a l'escola Elisava de Barcelona.
Consultora de Feng Shui per l'escola Europea de Feng Shui i per Feng Shui
Foundation. Formada en diferents disciplines de la metafísica xinesa Bazi,
Qi Men i selecció de dates a l'escola Feng Shui Foundation.
Geocromoterapeuta de l'hàbitat.

