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 PRESENTACIÓ:  
 

Estem vivint una època de canvis tan accelerats en els estils de vida i de compra, que hi ha la 
mateixa proporció de comerços que empitjoren els seus resultats com de botigues que els milloren. 
I al mig queden les botigues que, simplement, aguanten. Per tant, el risc zombie al retail és alt. 
Però no irremeiable. 
 

Amb la irrupció de la venda online, i el canvi d’hàbits de compra dels consumidors, quin és el futur 
de les botigues físiques? Quina és la seva funció en el mercat global? 
 

Veiem que ha calat la creença de que l’única solució és la tecnologia i que internet es menjarà les 
botigues físiques, com si això fos una realitat davant la que no poden fer res. 
 

Però a ESCODI ens agrada ajudar als comerciants i professionals del comerç a obrir els ulls i veure 
les coses d’una altra manera. I el curs de l’Andreu March sobre què fer amb les botigues i els 
carrers que comercialment esdevenen “morts vivents” va en aquest sentit. 
 
 OBJECTIU:  
 

En la formació COM DEIXAR DE SER UNA BOTIGA ZOMBIE, Andreu March mostra el canvi de rumb 
del retail, a través de 10 elements clau per tal d’afrontar amb èxit el repte d’atraure nous 
consumidors d’experiències que busquen tant a la botiga física com digital una compra 100% 
emocional.  
 

L’objectiu és el d’aconseguir, partint de casos reals, idees inspiradores per reactivar les  botigues i 
carrers comercials, i entendre els mecanismes que activen l’experiència de compra.  
 
 ADREÇAT A:  
 

Dirigit a propietaris de botigues monomarca i multimarca i a emprenedors i empreses que 
necessiten obrir el canal retail com a estratègia d’expansió.  
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 ÍNDEX DE CONTINGUTS:  
 

“CÓMO DEJAR DE SER UNA TIENDA ZOMBIE: CONSÍGUELO EN 10 PASOS” 
 

1. El viatge del consumidor fins a la nostra botiga. L’omnicanalitat de la venda 
2. Presenta’t com una marca 
3. Les compres a la teva botiga han de ser emocionals 
4. Decideix quina olor fa la teva botiga 
5. Tracta els teus productes com es mereixen 
6. Marca el ritme de les teves vendes   
7. Posa ordre a la teva botiga 
8. Inverteix en il·luminar millor la teva botiga 
9. El client és el teu convidat 
10. Reinventa’t en una concept-store 

 
 PROFESSOR:  
 

 
 

Andreu March:  Llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona. 
Especialista en visual merchandising des de fa més de 20 anys. Assessora a 
diferents marques nacionals i internacionals com Santa Eulalia, FGGC- 
botiga Vall de Núria, The North Face, Sebago, La Mallorquina, Marfranc,  
Redpoint, o Vassari, entre d’altres. Col·labora com a professor per 
diferents escoles de formació: ESCODI , ESCI, IED, i ISEM. 
Autor del llibre “Cómo dejar de ser una tienda Zombie – 2019”. 
 

 QUAN: Dijous 19 i 26 de setembre de 9.30h a 14.30h  

 

 ON: Seu ESCODI – Vapor Universitari, c. Colom n. 114 – 08222 – Terrassa – Molt a prop de la 
línia del Metro del Vallès (línia S1 dels FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya): 
Estació Vallparadís Universitat  

 

 INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  
Tel. 93 7839745 (Sra. Dalal Battikh; Sra Mercè Colomer) (de 9 h a 17,30 h) 
Correu electrònic  escodi@escodi.com 
Inscripció web a l’enllaç: http://escodi.com/activitat/ 
 
 

 Matrícula: 190 euros.  

Formació subvencionable (bonificacions Fundae). 
ESCODI facilita els tràmits de gestió de la subvenció (bonificació) sense cap cost addicional. 
Podem fer a mida aquesta formació i altres que t’interessin: et portem la formació  
“On vulguis, quan vulguis i com vulguis” (consulta’ns sense compromís) 


