
Fes renéixer la botiga

PROGRAMA DE FORMACIÓ
ONLINE 

PER A COMERCIANTS



E N  Q U E  U S  P U C

A J U D A R ?

"Dono suport a tots aquells
negocis que desitgen

obtenir millors resultats"



M E T O D O L O G I A

Comunicació amb audio a
temps real.

Xat amb missatges de text.
Presentació clara mitjançant

projeccions.
Demostracions del formador i
pràctiques dels assistents, en

streaming.
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Què necessites? Connexió a

internet.
Com s'accedeix? Unes hores
abans de la classe, rebràs un
mail amb un enllaç i un codi.
Quan arribi l'hora, desde una
sala d'espera virtual, anireu

entrant a la sessió.
 

 La plataforma que fem servir
és senzilla i segura.
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Les píndoles, continuaràn sent

pràctiques i participatives. 
 

Ens veurem, parlarem i
compartirem tots, amb l'única
diferència, que ho farem amb

la distància.
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Et sents desmotivat i sense rumb. Et falta energia. 

 

El botiguer petit està passant una etapa que influeix negativament en el camí

de l’èxit. Per això és importantíssim conèixer l’estat del nostre negoci i quina

és la volta que li podem donar. 

Sense haver de fer despeses extres. Per tornar a obrir la porta amb

optimisme.

 

CONTINGUTS 

·       Deixa de fer el que estàs fent

·       Fixa temps per a plannificar

·       Coneix·       Crea·       Acciona’t·       Recicla’t

2 SESSIONS DE 2  HORES CADASCUNA

WEBINAR 1

"RECUPERA LA IL .LUSIÓ PEL TEU NEGOCI"



WEBINAR 2  

"UNA BOTIGA QUE ENAMORA"  LA VISIBIL ITAT DEL MEU COMERÇ 

2 SESSIONS DE 2  HORES CADASCUNA

Puc seduïr-los amb una bona decoració?

Quin atrezzo puc realitzar per guarnir els aparadors?

Menys és més: Faig que trobin els productes de desig

Per on vull que passin els ulls del meu client? Distribueixo per zones i nivells.

Glorifico les composicions de productes

Influència dels 5 sentits a l'establiment

Les grans superfícies trigaran a recuperar les seves habituals aglomeracions. 

És el moment de potenciar les botigues petites. Ara més que mai, tenim

l'oportunitat de recuperar els clients.

 

CONTINGUTS



WEBINAR 3  

"ARRIBO A MÉS GENT QUE MAI"   LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

BIBIANABECERRA.COM

2  SESSIONS DE 2  HORES CADASCUNA

Quines característiques tècniques tenen els productes?

Beneficis que n'obté el client per comprar-nos aquest producte

Paraules que donen credibilitat

L'exposició dels preus i la seva estratègia

Embolcalls per una presentació top

 

 

Coneixem el que venem? En molts casos no culminem una venda per la falta

d'informació sobre el producte, així com la seva presentació final. La

sincronització d'aquests dos ítems són fonamentals per generar confiança. 

 

 

CONTINGUTS



WEBINAR 4  

"M 'ADAPTO ALS CANVIS"   NOVES FORMES DE COMPRAR

BIBIANABECERRA.COM

2  SESSIONS DE 2  HORES CADASCUNA

Per on començo? Què necessito? A qui i què vull aconseguir?

Faig un pla d'accions per cada campanya. 

Quines són les xarxes socials més efectives?

Puc vendre els meus productes per internet? Plataformes on fer-ho.

 

La digitalització posa a la nostra disposició eines de gran diversitat desde

les quals podem realitzar petites accions a cost zero, fins a vendre online.

Creem mapes de plannificació per treure el màxim rendiment.

 

 

CONTINGUTS



WEBINAR 5  

"FORMEM UN GRAN EQUIP"   EL  VENEDOR,  LA NOSTRA CARTA DE PRESENTACIÓ

BIBIANABECERRA.COM

2  SESSIONS DE 2  HORES CADASCUNA

 Responsabilitats compartides

L'aspecte d'un venedor és fonamental en la relació amb el mercat que

representa. Aquest li permetrà transmetre una imatge representativa del

producte i tenir la possibilitat d'empatitzar amb el client. 

L'equip treballa junt, compartint percepcions, cooperant i resolent desacords.

 

 

CONTINGUTS

 La seguretat del venedor davant del client

 La manera de parlar diu molt

 Comunicació no verbal

 Les distraccions darrera el taulell 

 Imatge molt professional



bibiana@bibianabecerra.com t. 687 728 596


