
Ven els teus productes a través d’Amazon

Programa de Apoyo al comercio minorista 2021

Els dimecres 6 i 13 d’octubre de 2021
De 14:00 h a 16:00 h

Jornades divulgatives gratuïtes per al comerç i l’emprenedoria

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Formació en línia per ZOOM



Places:
Nombre de places en línia: Il·limitat.

Preu:
Formació gratuïta per als assistents.
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i
compta amb el suport i finançament de la “Secretaria de Estado
de Comercio” i els fons FEDER en el 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).

Data i horari:
Els dimecres 6 i 13 d’octubre de 2021
De 14:00 h a 16:00 h

Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat

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

Objectius: 
En el Curs d'Amazon ens iniciarem en la venda dels productes dins
del marketplace. Veurem els secrets i el funcionament de la
plataforma. Veurem com es crea un compte d'Amazon des de 0,
com s’afegeixen nous productes, quines són les claus a tenir en
compte per vendre, què s’ha de tenir en compte i què no es pot
oblidar i com funciona el sistema logístic d’Amazon.

Temari:
- Què és Amazon i quines opcions hi ha de venta
- Plans i preus
- Com afegir productes / listings
- Posicionament de productes dins d'Amazon
- Logística d'Amazon

Ponents:

Marta Montaño
Account Manager & Experta en Màrqueting Digital a 
BizMarketing. Especialista en disseny gràfic & plataformes 
d'ecommerce com Amazon.

Irene Ponsatí
COO a BizMarketing. Estratègia en Màrqueting Digital & 
Especialista en Publicitat a les Xarxes Socials

https://jornades.feslabossa.cat/
mailto:feslabossa@cambragirona.org

