Plan de Apoyo al comercio minorista 2017
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Lloc:
Centre Municipal de Formació i Ocupació
Antic “Hospital”
Carrer de l’Hospital, 1 de Vila-seca.

Una manera de hacer Europa

TALLER PRÀCTIC A VILA-SECA
Actuacions Divulgatives sobre nous
hàbits de consum i noves oportunitats de
negoci

Preparem la
campanya de
Nadal (part 1)
Dilluns 13 i Dimarts 15 de Novembre de 2017

Hora:
De 14 a 16 hores
(inclou catering per dinar).
Benvinguda a les Jornades
Sr. Josep Ma. Pujals, i Vallvè
Regidor de l’Ajuntament de Vila-seca
Objetius:
- Dissenyar accions innovadores per preparar la
campanya de marketing de Nadal al petit comerç.
- Potenciar eines i instruments nous de promoció
comercial .
- Promoure i executar accions de marketing i
comunicació a la xarxa amb els clients.
- Crear sinergies entre els comerciants per treballar
objectius comuns.
Cost:
Gratuït
Més informació:
Tlf: 977219676
gvirgili@cambratgn.org
https://www.cambratgn.com/c_jornades.php

Plan de Apoyo al comercio minorista 2017
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
Temes que es tractaran:

TALLER PRÀCTIC
Actuacions Divulgatives sobre nous
hàbits de consum i noves oportunitats de
negoci

Preparem la
campanya de
Nadal (part 1)
Dilluns 13 i Dimarts 15 de Novembre de 2017

- Anàlisis del mercat actual
− El nou consumidor del S. XXI.
− Què és el post-consum i com afecta al petit
comerç?
− El comportament de compra: preferències i
hàbits del consumidor.
− Com hem de connectar amb les necessitats
dels nostres clients objectius?
− La innovació en el comerç tradicional.
− Dinamització de programes de fidelització.
− Què cal fer per millorarl’oferta comercial?
− Com hem de crear i transmetre l’experiència
del nostre comerç?
Participants:
Només comerciants de les activitats
CNAE 47 (excepte farmàcies)o IAE 64, 65 o 66
Cal portar:
Ordinador, tablet o telèfon mòvil
per
implementar de forma pràctica els contingusts
al teu establiement.
Ponent
Carles MERA. Vinexus consulting
Tècnic en marketing estratègic

