
Sorprèn amb el teu aparador nadalenc

Programa de Apoyo al comercio minorista 2021

Dilluns 22 de novembre de 2021
De 9:30 h a 11:30 h sessió presencial i en línia
de 11:45 h a 13:00 h visita a establiments de la ciutat

Jornades divulgatives gratuïtes per al comerç i l’emprenedoria

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Formació Gratuïta híbrida
Presencial a Figueres

en línia per ZOOM

Inclou la visita a establiments de Figueres



Places:
Presencial a Figueres: 18 places
Nombre de places en línia: Il·limitat.

Preu:
Formació gratuïta per als assistents.
Cal fer inscripció prèvia
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:
Àrea de Promoció Econòmica. (Antic Convent dels Caputxins)
Carrer del Rec Arnau, 6 - 17600 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).
Un cop finalitzada la formació teòrica, visitarem alguns dels
establiments de la Ciutat.

Data i horari:
Dilluns 22 de novembre de 2021
De 9:30 h a 11:30 h
De 11:45 h a 13:00 h visites a Establiments propers.

Inscripcions al web:
www.jornades.feslabossa.cat

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

Objectius:
Nadal és la data més important del calendari comercial. Un aparador
atractiu i sorprenent magnifica la visibilitat del negoci davant el públic i
genera i multiplica les visites a l'espai de venda. En aquesta jornada
descobrirem les claus per al seu èxit.

Temari:
QUÈ FER I COM FER PERQUÈ EL TEU APARADOR NADALENC SIGUI UN
ÈXIT.
➢ La història visual: storytelling.
➢ Regles bàsiques de l'aparadorisme.
➢ Com atreure totes les mirades per Nadal.
➢ Composició, agrupacions i presentació del producte.
➢ Il·luminació
➢ Passos a seguir per dissenyar el teu aparador nadalenc.

VISITA A ESTABLIMENTS DE LA CIUTAT
Analitzarem i estudiarem, des d'un punt de vista pràctic, aparadors de la
ciutat.

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.

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

