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Programa de Apoyo al comercio minorista 2019

Objetius:
Despertar la curiositat per explorar noves maneres de fer i d’entendre que el comerç
està immers en un profund canvi d’època.
La no adaptació a la nova realitat dels consumidors, portarà encara, al tancament d’un
gran nombre d’establiments.
Així doncs, crearem debat per tal d’arribar a un punt d’autocrítica i de reflexió
sobre si sector comercial s’està adaptant o no. I amb els casos d’èxit, donarem
les eines necessàries per iniciar el canvi al nou retail.
El format de de la ponència serà molt dinàmic, amb suport visual (fotografiesvídeos)
i gràfic, motivant i interpel·lant als assistents a donar la seva opinió per tal que la
ponència esdevingui una jornada de treball.et

Dirigit a:
Autònoms, microempreses, pimes i emprenedors del sector comercial minorista.

Places: 
Limitades.

Preu:
Gratuït.

Lloc de celebració:
Centre Cívic La Magdalena a la Plaça de la Verge 1. Móra d’ Ebre.
Data:
Dimecres, 27 de novembre de 2019

Horari:
De 13:45h a 17:15h

Professorat:
Meritxell Perpiñà, consultora i coordinadora de Komercium, amb llarga 
experiència en el sector.

Programa:

13:45
1. Per què tanquen les botigues?
2. Com ens reinventem per seguir en el sector? Què podem
fer?
3. La innovació i la professionalització com a clau de l’èxit.
4. Aprèn com compra el client i sabràs com vendre.

15:00
DINAR

15:15
5. La creació de botigues experiencials, és possible?
6. Menys control d’estocs, més investigació de nous
mercats, de proveïdors i de clients, i més emocions.
7. No et diferenciïs per preu, fes-ho per valor!
8. Les persones són el motor i el cor del teu negoci.
9. El compromís.
10. El compte enrere ha començat. Sobreviuràs?-Tècniques i estratègies 
per atraure els clients mitjançant l’embolcall .

17:15
CLOENDA
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