
Com dissenyar cartelleria per a la botiga i les xarxes socials 
sense coneixements de disseny (amb CANVA).

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Dilluns, 19 d’octubre de 2020
De 9:30 a 13:00 hores

Jornades divulgatives per a comerciants i emprenedors del sector comercial

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

JORNADA PRESENCIAL A PUIGCERDÀ



Adreçat a :
Comerciants i emprenedors del sector del comerç 
Es prioritzarà als comerciants de Puigcerdà

Places:
Número de places: 10 Presencials, resta en “Streaming”

Preu:
Formació gratuïta pels assistents.

Lloc de celebració:
SYSTEM
Carrer Higini de Rivera, 3
17520 Puigcerdà
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:
Dilluns 19 d’octubre de 2020
De 9:30 a 13:00 hores

Inscripcions al  web:
jornades.feslabossa.cat

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

Objectius i contingut:
En aquesta sessió s'explicarà què és Canva i com es pot
utilitzar aquesta aplicació gratuïtament per crear la vostra
cartelleria per a la botiga o per al feed d’instagram.

Aquesta jornada va adreçada persones que no han utilitzat
mai aquesta eina i volen tenir una base per poder crear els
seus propis dissenys.

Per poder dur a terme aquesta formació i que sigui de la
major utilitat possible, la realitzarem en una sala dotada
d’ordinadors.

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.
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