
 

 

 

CURS: TÈCNIQUES EXITOSES PER VENDRE ELS TEUS PRODUCTES 
 
 

Dates: 10 , 16, 24  d’octubre i 6 de novembre 2017 

Duració: 20 hores  i l’horari serà de  15 a 20 hores 

Lloc: CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS  a Les Franqueses del Vallès             

                          Com arribar 

Preu: Gratuït per a petites empreses i emprenedors del sector agroalimentari                                          
 

Experta: Mónica Mendoza Castillo d’Energivity Consulting, SL. Llicenciada en Psicologia per 

la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Direcció Comercial per EADA. Ha realitzat 

el programa de “Creixement d’empreses” per IESE. 

 
El curs va dirigit a productors artesans que vulguin ampliar les seves vendes i conèixer 

quines són les tècniques més exitoses de venda. L’objectiu és dotar d’eines, 

coneixements i habilitats per saber comercialitzar amb èxit una idea, producte o servei. 

 
Informació i inscripcions: 

Carme Garrido garridolc@vallesoriental.cat i Marta Cañas 

productesterra@valleoriental.cat Tel 93 860 0702 

 
 
Inscripció online:   Inscripció al curs 

 

 
Les places són  limitades i es farà la reserva per ordre d’inscripció 

 
 
 

PROGRAMA DEL CURS: 

 

SESSIÓ 1 – Dimarts 10 d’octubre 

 Situació actual de Mercat. 

 Tipologies de clients i com vendre a cadascun d’ells Com defensar el preu quan 

no som els més econòmics. 

 Com fer un bon discurs persuasiu per generar interès en el client La diferència 

entre la part estratègica i la part tàctica de la venda. 

 Les 4 maneres diferents que tenim de captar més clients i com implementar-les 

Com defensar el preu. 

 

https://www.google.es/maps/place/Masia+Can+Ribas/@41.6319361,2.2903178,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4c63b51655b7d:0xa09c0644b25bd3c2!8m2!3d41.6319321!4d2.2925065
mailto:garridolc@vallesoriental.cat
mailto:productesterra@valleoriental.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6JZxbF0cjo7Ux_59aNnMfBorvGus-8_fVU4EgDI7KkW3mrA/viewform


 

 

SESSIÓ 2 – Dilluns 16 d’octubre 

 Les 5 fases de la venda i com fer-les bé. 

 Per quin motiu real ens compren els clients? Motivacions  de la compra La 

primera impressió en la venda és important. 

 Tècniques de tancament de vendes més eficaces. 

 Com trobar les avantatges competitives en el teu negoci. 

 Com descriure la teva empresa de manera atractiva en nomes 1 minut a un  

 potencial client Tècniques per concertar visites comercials i saltar-te els 

filtres pertinents. 

 

SESSIÓ 3 – Dimarts 24 d’octubre 

 Com fer servir un llenguatge persuasiu Tècniques de venda exitoses en altres 

empreses Com aplicar-ho a la teva empresa?. 

 Rol play de vendes grupal Psicologia de la venda. 

 Ratis d’activitat comercial que s’han de tenir en compte. 

 
SESSIÓ 4 – Dilluns 6 de novembre 

 La diferència entre producte i producte ampliat Com augmentar les 

expectatives dels clients Què és el CRM, bases i la seva importància. 

 La segmentació de clients. 

 Exemples reals de bona segmentació. 

 Com donar una bona proposta de valor a cada segment Les estratègies més 

exitoses de negociació. 

 Tàctiques de pressió per l’altra part, com detectar-les i què fer. 


