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Mòdul 4 · Connecta’t amb el Client 
Relacionar-s’hi a la botiga per vendre més 
Dimarts 7 de febrer de 2017 · 10-14 h · A càrrec d’Anna Flores

Objectiu
Conèixer com el llenguatge personal (paraules, gestos, moviments, 
postures corporals, to de veu, ritme, velocitat) pot influir en les 
persones que ens envolten.

Programa
• Percepció i realitat: cadascú interpreta un missatge a la seva manera 

(mapa mental) 
• Connectar i sintonitzar amb el client (la compra és emoció: el client 

en el centre)
• Creences limitants i impacte de la comunicació verbal i no verbal
• Importància de l’empatia i “rapport”
• Com generar confiança i oportunitats de fidelització de clients   

Mòdul 5 · Connecta’t amb el client digitalment
Tinc Facebook! I ara ...què?
Dimarts 7 de març de 2017 · 16.30-20.30 h 
A càrrec de Xavier Rivera

Objectiu
Optimitzar el rendiment de facebook de les empreses de comerç 
aprenent a utilitzar-lo com a una eina de màrqueting i de comunicació 
que faciliti la relació amb el client i la possibilitat de venda.

Programa
• Contingut segons el públic objectiu. Com monitoritzar una 

publicació i freqüència de publicació
• Campanyes i concursos que es poden realitzar
• Com transformar els clients en fans, i els fans en clients
• Tractament de queixes i reclamacions
• Possibilitat de generar tràfic a la botiga a partir de Facebook

Platja d’Aro
Castell d’Aro

S’Agaró

Escola d’hivern a
Castell-Platja d’Aro
Connecta el teu comerç · 2016-2017
Formació especialitzada per a empresaris i treballadors



Mòdul 1 · Connecta’t amb la societat 
El comprador del segle XXI i com ser creatiu per 
evolucionar la botiga

Dimarts 25 d’octubre de 2016 · 10-14 h
A càrrec de María Callís

Objectiu
La importància del nostre present com a clau per construir 
el nostre futur. Perquè la societat -de la que el nostre client i 
nosaltres mateixos en formem part- es comporta com ho fa?

Programa 
• Canvis en la societat i com afecten al punt de venda 
• Què busca el nostre client? Inquietuds i estils de vida 

que caracteritzen el client d’avui dia. Comprensió dels 
seus comportaments, eleccions i decisions

• Importància del punt de venda: la botiga i les persones 
com a factors clau

• Estratègies d’evolució del negoci i idees útils per fer-lo 
evolucionar

Mòdul 2 · Connecta’t amb la botiga 
Cinc minuts d’observació per millorar un 
establiment

Dimarts 22 de novembre de 2016 · 10-14 h
A càrrec de Silvia Bach

Objectiu
Conèixer els paràmetres que cal tenir en compte per ges-
tionar el punt de venda amb productivitat i dirigir òptima-
ment una botiga, tant a nivell de producte, com d’opera-
cions, indicadors i persones.

Programa
• Detectecció amb un sol cop d’ull dels punts forts i dels 

punts a millorar de qualsevol establiment per prioritzar 
les accions necessàries per fer-lo més rendible

• Què cal observar per saber què funciona i què es pot    
millorar?

• En què ens hem de fixar per tenir una primera idea de 
l’evolució d’un punt de venda

Mòdul 3 · Connecta’t digitalment
Noves eines per millorar la comunicació 
amb els clients

Dimarts 13 de desembre de 2016 · 16.30-20.30 h
A càrrec de Xavier Rivera

Objectiu
Conèixer millor les possibilitats i els avantatges 
comercials que pot suposar Internet. Aproximació a la 
revolució de les xarxes socials i altres eines digitals en 
el sector retail.

Programa
• El context actual: l’entorn botiga i l’entorn digital
• Principals xarxes socials que poden ajudar el comerç
• Elements a tenir en compte i indicadors de mesura
• Exemples: què fan altres comerços com el teu

Lloc de realització
CAF (Centre l’Avenir Fanalenc) 
Av. Cavall Bernat, 49 · Platja d’Aro

Inscripcions
A partir del 15 de setembre · Places limitades
Gratuït (prioritat per a empadronats i treballadors/es 
d’empreses de Castell-Platja d’Aro)

Titulació
Cinc mòduls: Diploma ESCODI 
Un mòdul: Certificat d’assistència d’Aro Impulsa i ESCODI


