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Presentació
L'objectiu d'aquesta formació és capacitar els equips Comercials amb les eines i el coneixement 
necessari per afrontar els Nous Reptes que ja ens exigeix el mercat actualment.

Descobreix els secrets del posicionament en xarxes socials com Instagram i Linkedin, la gestió de la 
pàgina web dins de el pla de vendes de l'empresa, l'analítica de l'CRM per focalitzar els objectius 
adequats, l'e-mail màrqueting que arribi als teus clients, les aportacions de valor i visibilitat de 
negoci amb la creació de Webinars, la Intel·ligència artificial aplicada a la venda, les plataformes 
de comunicació que van més enllà d'una simple videoconferència, les aplicacions mòbils per 
facilitar els treballs de prospecció, la importància de la Omnicanalitat de tots els elements que 
integren l'acció comercial i el factor emocional en les noves tecnologies.

Les visites presencials escassegen, ens hem adonat que les visites virtuals ens aporten major 
flexibilitat, major eficàcia i augmenten el nombre de contactes que es realitzen per part dels 
comercials. Si la teva empresa no ha realitzat aquests canvis, o no sap si ho està fent 
correctament, t'oferim l'oportunitat de descobrir els secrets de com afrontar les vendes actuals i 
les futures. No esperis que t'ho expliquin els teus competidors, avança cap a la nova forma de 
vendre i “Surfejar" en el món de les vendes de segle XXI.



Metodologia
• El curs es basa en el concepte de l’aprenentatge per experiències. Es tracta d’una 

modalitat en que l’alumne és participant actiu de la pròpia formació, on rebran una part 
teòrica de la informació que es tracti, realitzaran alguns exercicis relacionats amb el 
temari per veure el nivell d’assoliment , participaran d’activitats grupals e individuals on 
posar en pràctica els continguts i prolongar la retenció, i finalment es farà un Coaching-
Mentoring del grup per consolidar l’aprenentatge.

• L’objectiu és donar a conèixer els punts que es detallen en el temari, però que es 
converteixin en una experiència real de la seva utilitat en el dia a dia professional de 
cada un dels participants o de les empreses a qui pertanyin. 

• Amb aquestes eines l’enfoc comercial canviarà en positiu i ajudarà a que es compleixin 
els objectius de venda de cada membre o organització. El nivell d’eficàcia creixerà i el 
mercat deixarà de ser un misteri per els profans de les noves tendències.
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CAPTACIÓ I ATRACCIÓ DE CLIENT

Ø L'esquema AIDA (Atenció, Interès, Desig i 

Acció).

Ø L'atenció en el comerç digital i físic.

Ø Com captar l'atenció del client.

Ø Jugar amb els sentits

Ø Descobrir les necessitats dels 

consumidors

Ø Despertar curiositat

Ø Generar confiança

Ø Posar al client en el centre

Ø Experiències de compra 360 º

Ø Creació de continguts de valor
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INBOUD DE VENDES

Ø Creació d'un perfil de Linkedin

Ø Coneixement de l'algoritme per a 
publicacions de linkedin

Ø Instagram com a eina de venda

Ø Webinars per aportar valor i visibilitat

Ø Estratègies de venda en entorn digital

Ø Posicionament de vendes en xarxes socials

Ø Omnicanalitat en la prospecció de mercat



VENDES B2B 

ADAPTADES AL 

MÓN DIGITAL

METODOLOGIA DE PROSPECCIÓ OUTBOUND

Ø Multiplicar les oportunitats de vendes

Ø Disminució de costos de prospecció

Ø Reducció del cicle de vendes

Ø Detecció d'objeccions i eines per superar-les.

Ø Automatització, flexibilitat, anàlisi de dades i 

utilització de tecnologia per augmentar la relació 

amb els clients mitjançant el CRM

Ø Intel·ligència Artificial aplicada a les vendes
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VENDES EN LÍNIA PER VIDEOCONFERÈNCIA

Ø Preparació de la proposta de valor a el client

Ø Recerca d'informació prèvia del client

Ø Establir pautes d'inici de la sessió, durada de la 
mateixa i plataforma més adequada per utilitzar

Ø Estratègies pròpies de la venda per 
videoconferència

Ø Optimitzar el rendiment de les visites a clients
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COACHING-MENTORING 
D’ASSIMILACIÓ DEL PROCÉS

Ø Abordar les orientacions realitzades

Ø Establir les expectatives assolibles 
d'aplicació

Ø Generar confiança en el grup

Ø Aplicar la intel·ligència emocional en el 
procés d'assimilació

Ø Resolució de problemes que puguin sorgir

Ø Generar la integració de cada un dels 
elements tractats en el curs en l'entorn 
laboral dels participants
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Equip docent

Joan Sans Consultor empresarial.

Expert en transformació digital d'empreses, especialitzat en 

l'apartat de vendes i estratègies empresarials. 

Soci fundador de BUGI CONSULTING, S.L.

Consultoria i formació empresarial.
MBA EXECUTIVE Universitat de Barcelona 2016.

Analista Expert de el projecte de formació europeu EKFI.

Analista Expert de el projecte de formació europeu Thrive.

Membre Col·laborador de la "Fundació Indústries Gràfiques".

Col·laborador i conferenciant de la Cambra Internacional 

d'Empresaris de Barcelona.

Coach comercial certificat ICF.

Consultor en formació de PIMEC.

Membre de diferents associacions empresarials.

________________________________                  _________
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Calendari del curs
(10 sessions de 4 hores)

Dilluns dia 3 de Maig de 9h 00  a  13h 00

Dilluns dia 10 de maig de 9h 00  a 13h 00

Dilluns dia 17 de Maig de 9h 00  a  13h 00

Dilluns dia 24 de Maig de 9h 00  a  13h 00

Dilluns dia 31 de maig de 9h 00  a 13h 00

Dilluns dia 7 de juny de 9h 00  a  13h 00

Dilluns dia 14 de juny de 9h 00  a  13h 00

Dilluns dia 21 de juny de 9h 00  a  13h 00

Dilluns dia 28 de juny de 9h 00  a  13h 00

Dilluns dia 5 de juliol de 9h 00  a  13h 00
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PREUS 

Membres agremiats al Gremi de la Indústria

i la Comunicació Gràfica de Catalunya

Gratuït

No agremiats

700 €
FORMACIÓ BONIFICABLE FINS A 520 € 



VENDES B2B 
ADAPTADES AL 
MÓN DIGITAL

INFORMA’T A :
GREMI DE LA INDÚSTRIA I LA 

COMUNICACIÓ GRÀFICA DE CATALUNYA

Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 6è 

08010 - Barcelona

Tel.: 93 481 31 61 – gremi@gremi.net


