Programa de Apoyo al comercio minorista 2021
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Jornades divulgatives per a comerciants i emprenedors del sector comercial

A casa en un clic: Com incentivar la participació dels
comerciants al Marquetplace
WEBINAR GRATUÏT
Dilluns, 31 de maig de 2021
De 09:30 a 12:30 h.

Objectius:
Formació adreçada a persones que tenen la tasca que incentivar la
participació d’establiments de venda o serveis en el Marquetplaces. Es vol
donar idees i eines per a fomentar aquesta participació dels comerços a la
plataforma “A casa en un clic”, tant si és com a punt de presentació de
l’establiment com si la finalitat és la de oferir productes i/o serveis.
Places:
Número de places: Il·limitat.
Preu:
Formació gratuïta pels assistents.
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb
el recolzament i finançament del “Secretaria de Estado de Comercio” i els
fons FEDER dintre del marc del “Programa de Apoyo al Comercio Minorista
2021”.
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).

9:30 a 11:00 Temari:
Coneix als usuaris de les plataformes i quina es la seva clientela
Qui és els seus clients i com han d’enfocar el Marquetplace. Definir el
públic objectiu al qual es dirigeix l’establiment per oferir els seus producte
o servei. Quins són els canals de venda més adequats.
La comunicació com a punt clau de venda
Es treballarà l'embut de venda i els aspectes que cal tenir en compte a la
hora de la comunicació i difusió del Marketplace.
5 estratègies per atraure a més comerços
Es treballaran 5 estratègies per aconseguir tracció.
Es profunditzarà en com aconseguir atraure aquest interès a través dels
programes d'afiliats, la importància de la relació amb el client tant en
l'entorn físic com en el digital i la definició de la proposta de valor per tal
de cobrir les necessitats dels usuaris.
Com comunico als clients el meu servei?
Es treballarà el pitch, comunicació i les vies d'apropament als usuaris i els
seus client.

11:00 a 11:15 descans
Data i horari:
Dilluns 31 de maig de 2021
De 09:30 a 12:30 h.
Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat

11:15 a 11:45 Experiències del marquetplace
Begur, Llançà i Banyoles

11:45 a 12:15 Conclusions

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

Júlia Micaló
Formadora especialitzada en digitalització del comerç local. Fundadora de
localproductos.es, el primer mercat en línea español que apropa els
productes del comerç local a les cases i a les persones.

