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

Aparadorisme i marxandatge visual
WEBINAR GRATUÏT
Dimecres, 11 de novembre 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:
Tenint en compte la situació actual del retail, aquest webinar pretén donar-te
els coneixements i eines per a aconseguir un major trànsit cap a l'interior de la
teva botiga i aconseguir, amb un marxandatge visual eficient, un major nombre
de vendes.
Adreçat a:
Comerciants i emprenedors del sector del comerç

Temari:
1. Tendències en retail
2. L’aparador com a comunicador visual.
2.1. Importància de l'aparador per comunicar-nos amb els nostres clients.
2.2. Storytelling.

Preu:
Formació gratuïta pels assistents.

3. Què fer i com fer perquè el teu aparador sigui un èxit.
3.1. Regles d'or de l'aparadorisme
3.2. Mètode AIDA per aconseguir un major número de vendes.
3.3. Temps.
3.4. Tipus d'aparador i com afrontar cadascun d'ells.
3.5. Punts clau i direccionalitat.
3.6. Composicions més efectives: punt focal, equilibri òptic, agrupacions.

Lloc de celebració:
En línia (un cop realitzada la inscripció al web, i abans de la jornada, es
facilitarà l’enllaç per a la connexió a la plataforma ZOOM)

4. Què fer i com fer perquè el marxandatge visual es posi al teu favor.
4.1. Circulació i punts focals.
4.2. Situació i presentació de productes.

Places:
Número de places: 30

Data i horari:
Dimecres 11 de novembre 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 e.: feslabossa@cambragirona.org

Ponent:
Ana Chacón Corrales
Farmacèutica, escaparatista, visual merchandiser i creadora de La Girasola,
agència amb la qual ajuda al petit comerç a potenciar la seva comunicació visual,
donant-li les eines necessàries per a gestionar-la, potenciant els seus aparadors
per a aconseguir que siguin el seu millor mitjà per a comunicar i seduir.
Gestiona, dissenya, crea i munta els aparadors. Realitza formacions i assessories
off i online i col·labora amb associacions de comerciants i col·legis professionals.

