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

Jornades divulgatives gratuïtes per al comerç i l’emprenedoria

Millora la gestió d’estocs en el comerç
Formació en línia per ZOOM

Dilluns 18 d’octubre de 2021
De 9:30 h a 12:00 h

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:
Dilluns 18 d’octubre de 2021
De 9:30 h a 12:00 h
Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat
Més informació:
Telèfon i WhatsApp: 972 41 85 38
Correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

Objectius:
En aquesta sessió parlarem de com gestionar els estocs i
l'espai d'emmagatzematge per tal de reduir els sobrecostos
que pot generar l'excés d'estoc en l'entorn canviant que vivim.
Parlarem de l'aprovisionament òptim per a un comerç, de
l'optimització i la rotació de l'estoc, així com d’idees per a
afavorir la rotació i venda de productes dins el punt físic de
venda.

Temari:
• Optimitzar les compres en el petit comerç.
• Com estalviar costos en la compra i l’emmagatzematge.
• Portar un bon control dels estocs (sobre tot si fem vendes
multicanal).
• Donar sortida al excés de productes del nostre magatzem i
restes d’altres temporades.
Ponent:
Maria José Invernón (@itsmariajose_invernon)
Tècnica en Comerç Internacional, especialista en logística i ecommerce. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera
professional en una multinacional de distribució logística així
com creat una botiga gourmet omnicanal amb punt de venda
físic i en línia.

