
Creativitat comercial. Aportant valor al nostre client

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Dilluns, 23 de novembre de 2020
De 14:00 a 16:00 hores

Jornades divulgatives per a comerciants i emprenedors del sector comercial

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

L’ESCALA – WEBINAR 



Objectius
La creativitat comercial s’ha convertit en una competència imprescindible per a desenvolupar
una comercialització rentable i eficient. Per a captar l’atenció dels nostres clients em de saber
diferenciar-nos i tenir la capacitat de transmetre qui som, que oferim i com podem satisfer les
necessitats dels compradors més exigents.
La creativitat sorgeix amb l’ambient i els recursos necessaris que faciliten que broti i puguem
aplicar-la en la nostre àrea comercial. Per tant la creativitat es treballa i s’entrena, convertint-se
en una avantatge estratègica i diferenciadora.

Adreçat a :
Comerciants i emprenedors del sector del comerç 
Es prioritzarà als comerciants de l’Escala

Places gratuïtes:
Número de places: 20

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)

Data i  horari:
Dilluns 23 de novembre de 2020
De 14:00 a 16:00 hores

Inscripcions al  web:
https://jornades.feslabossa.cat/

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

Temari:
✓ Com ens adaptem als canvis?

✓ Focus i Visió Comercial

✓ Desenvolupem la Creativitat

✓ Neurocomunicació

✓ Persuasió, acció i canvi d’actitud

✓ Motivació interna i externa

✓ Convertim els clients en ambaixadors

Ponent:
Carles Insa
Coach Professional i Consultor Comercial.
Máster International Executive & Life Coaching per la UPC.
Màster en Intel·ligència Emocional i PNL per la UCC.
Format en Psicologia per la UOC.
Formació continuada en gestió d'equips, lideratge i motivació,
anàlisi de mercat, processos i planificació comercial.
Àmplia experiència com a Director comercial en sectors
d'automoció, vinícola i alimentació.
Més de 15 anys d'experiència en Lideratge i desenvolupament
d'equips comercials.
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