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

Aparadorisme: una segona oportunitat als materials reutilitzats
Formació presencial a Figueres
en línia per ZOOM
Dilluns, 7 de juny de 2021
De 09:30 a 12:30 h.

Objectius:
Tenint en compte les tendències de consum i mercat actuals, en aquesta
jornada reflexionarem sobre tècniques per realitzar aparadors amb
materials reutilitzables i sostenibles.
Places:
Número de places presencials: 15
Número de places en línia: Il·limitat.

Temari:
El món de l'aparadorisme ha de combinar la visió de negoci i els valors i
compromís social de la nostra marca, que avui en dia es veuen molt
marcats per la sostenibilitat dels productes com a tals i de les nostres
accions com a empresaris/es.
• Tendències actuals de consum en el Retail

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:
Presencial: Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer.
Ronda Sud, 3, Figueres
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 7 de juny de 2021
De 09:30 a 12:30 h.
Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat
Més informació:
Telèfon i WhastApp: 972 41 85 38
Correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

• Funcions i objectius de l’aparador
• Principis bàsics en el muntatge d’un aparador
• Característiques generals d’un aparador
• Aparadorisme sostenible fent servir materials reutilitzats o reciclats

Ponent:
Ana Chacón Corrales
Farmacèutica, aparadorista, 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.

