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

Aparadorisme de Nadal
Formació gratuïta en línia per ZOOM
Dijous 11 de novembre de 2021
De 14:00 h a 16:00 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).

Objectius:
L'aparador d'un establiment és la imatge de la nostra botiga que ven
més i que pot fer decidir que un vianant entri al nostre establiment. Si
l'aparador és atractiu i els elements que el formen estan correctament
exposats, quan el client entra al nostre comerç ja tenim el 70 per cent
de la venda realitzada.
Temari:
Com fer un estudi previ del nostre aparador.
Hem de tenir clar l’espai a decorar, saber quin producte volem exposar
i quin “Attrezzo” ens agradaria col·locar per completar-lo.
Recull d’imatges d’aparadors i explicació de com s’han fet.
Donar una segona vida a objectes per fer-los nadalencs i utilitzar-los als
nostres aparadors.
Concretar temàtiques nadalenques personalitzades per a cada comerç.

Data i horari:
Dijous 11 de novembre 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

Tècniques bàsiques d’exposició per tenir en compte a l’hora de fer el
muntatge de l’aparador.
Ponent:
Elisabet Puerta Camprubí
Aparadorista i visual merchandissing dedicada en exclusiva al petit
comerç per potenciar la seva comunicació visual mitjançant l’aparador i
el merchandissing interior.
Fa el disseny, coordinació i muntatge d’aparadors. També imparteix
classes d’aparadorisme i visual merchandissing directament a les
empreses, a associacions de comerciants o bé a acadèmies privades.

