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Formació per al comerç – Tardor 2018 

 

L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), a través de l’Espai Empresa i 

Emprenedoria, ofereix 6 cursos gratuïts entre els mesos d’octubre i novembre de 2018; 

30 hores de formació pensades especialment per a comerciants.  

Com a novetat, els comerciants que assisteixin com a mínim a 3 càpsules 

formatives diferents, podran disposar de fins a un màxim de 4 hores 

d’assessorament individualitzat, en funció de la naturalesa del negoci, realitzat per 

un professional al seu establiment.  

Aquest assessorament es durà a terme durant el primer trimestre de 2019 i estarà 

englobat en un d’aquests 3 àmbits:  

I. Estratègia de negoci:  

II. Imatge interna i externa de l’establiment 

III. Promoció i comunicació digital 

Els establiments participants podran escollir-ne un, en funció de les seves necessitats. 
 

Requisits que haurà de complir l’establiment : 

1. Disposar d’una activitat econòmica de caràcter comercial, amb un punt de venda 

físic al nostre municipi. En aquesta primera edició no es contempla aquest 

assessorament per a empreses de serveis a les persones o a les empreses. 

2. Haver participat a 3 d’aquestes 6 formacions: 

 Fes brillar el teu comerç per Nadal : dilluns 15 d’octubre (4 hores). 

 Dona visibilitat al teu negoci a Internet : dimarts 16 d’octubre (2 hores) dijous 18 

d’octubre (2 hores). 

 Vendre més i millor. El comerç: estratègia i disseny: dilluns 22 d’octubre (4 

hores). 

 Vols emprendre? Descobreix tot el que necessites saber: dijous 25 d’octubre (4 

hores). 

 Instagram, la xarxa social que guanya més seguidors: dimarts 6 de novembre 

(2 hores) i dijous 8 de novembre (2 hores) 

 Més eficiència = Més vendes: dimarts 13 de novembre (2 hores), dijous 15 de 

novembre (2 hores), dimarts 20 de novembre (2 hores), dijous 22 de novembre 

(2 hores), dimarts 27 de novembre (2 hores). 

3. Haver assistit al 100% de les hores lectives dels cursos. 


