COM HO FAN ELS ALTRES COMERÇOS PER A VENDRE MÉS?
Visita guiada patrocinada

Centre Adscrit a:

PRESENTACIÓ:
Recorregut pel barri del Born, on repassarem quins mecanismes cerebrals s'activen al comprar i
com una botiga pot explotar el seu funcionament, per incitar-nos de forma inconscient a adquirir
productes. S’aplicaran coneixements de neuromarketing, a la realitat actual del comerç.
Un cop finalitzada la ruta els assistents hauran aconseguit a tenir coneixements sobre
posicionament de negoci, psicologia del consumidor, aplicacions del neuromarketing i aplicació del
pensament creatiu.

OBJECTIU:
• Descobrir els mecanismes mentals que es posen en marxa quan anem a comprar i com
incidir-hi.
• Aprendre a posicionar de forma més efectiva els comerços en la ment del consumidor.
• Aprendre a observar comerços, per saber extreure’n noves idees.

ADREÇAT A:
Comerciants i consumidors (tot tipus de públic).

ÍNDEX DE CONTINGUTS:
Breu explicació sobre psicologia del consumidor i posicionament de marca i visita de 12 comerços,
on en cada un es destacarà un factor psicològic determinat.

PROFESSOR:
Dr. Albert Vinyals i Ros: (Lloret de Mar, 1980). Doctor en psicologia del
consum, fill i nét de botiguers. Postgrau en psicologia de la creativitat,
comunicació creativa (UAB) i en “religions, immigració i identitat” (UB).
Ha treballat a multinacionals de la publicitat com a creatiu publicitari per
a clients multinacionals i per a clients del sector retail. Compagina la
direcció creativa publicitària, amb l’assessorament a comerços i la
docència universitària des de l’any 2007 a ESCODI i la UAB, impartint
assignatures sobre psicologia del consumidor, neuromàrqueting,
psicologia social i pensament creatiu.

Centre Adscrit a:

QUAN:
Dijous 2 d’abril de 2020, de 12.00 a 14.00 hrs.
ON:
Barri del Born, Barcelona
Punt de trobada: A la sortida del metro Jaume I, Carrer argenteria (Davant de l'edifici de CCOO)

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

MATRICULA: 50 euros (visita guiada patrocinada)
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