PER NADAL, ENAMORA ALS TEUS CLIENTS (12H)
Dilluns i Dimecres de 9:30 a 13:30h. 8, 10 i 15 de novembre 2021
Seu del Gremi. C/Pau Claris 134 3er. Barcelona
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Potenciar la imatge general de la botiga

Puc seduïr als clients amb una bona

durant les festes nadalenques

decoració?

Treure profit de cada racó d'exposició amb

Quin atrezzo puc realitzar per guarnir totes

tècniques visuals

les zones?

Aprendre a realitzar embolcalls de nadal

Menys és més: Faig que trobin els productes

ràpids i senzills

de desig

Conceptualitzar amb una temàtica per

Glorifico les composicions dels productes a

impactar aquesta temporada

l'aparador

Dotar al participant dels coneixements de

Influència dels 5 sentits a l'establiment

materials per creacions atractives

L'emoció de comprar regals

Documentació: Fotocòpia del DNI i de la nòmina actual o últim rebut d'autònoms
Informació i inscripcions:
Departament de Formació:
Tel. 93 487 18 18
Fax 93 487 28 29
formacio@gremipa.com

100% SUBVENCIONAT

OBJECTIUS

COMPRAR. TOTA UNA EXPERIÈNCIA

Dimarts de 9:30h a 13:30h, 2 i 9 de novembre 2021
Seu del Gremi. C/Pau Claris 134 3er. Barcelona

Ajudar als clients a trobar el que desitgen
amb un itinerari visual
Descobrir quins espais venen més.
Aprofitament màxim de la sala de vendes
Impactar amb una carta de presentació
impecable. L'aparador
Conèixer les maneres més atractives de
presentar els productes
Aprendre les estratègies per fer que els
clients comprin de manera memorable
creant experiències úniques
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L'art de seduir als compradors. Creem imants
visuals
Tria de la companyia perfecta: la presentació
agrupada i la seva efectivitat
Orientació de l'espai amb assortiments
emocionants:
Moviment
Recorregut
Nivells
Temàtiques nadalenques per crear un aparador
en tendència
Passes per crear experiències al punt de venda

Documentació: Fotocòpia del DNI i de la nòmina actual o últim rebut d'autònoms
Informació i inscripcions:
Departament de Formació:
Tel. 93 487 18 18
Fax 93 487 28 29
formacio@gremipa.com

100% SUBVENCIONAT

OBJECTIUS

