
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 
Fem  EMPRENEDORIA   

COM POSAR EL PREU ALS MEUS 

PRODUCTES O SERVEIS 
 Aprendre com es fixen els preus dels productes o serveis  

 
Objectius  

 Aprendre a aplicar diferents sistemes per determinar el preu de venda, entendre les fórmules per fixar 
els preus dels productes o serveis i calcular el marge brut comercial. Aquesta decisió és determinant en 
la viabilitat de la idea de negoci. 

 Entendre com es fixen els preus dels productes o serveis. 

 Comprendre la importància del marge.   
 

Adreçat a 

 Persones emprenedores amb una idea de negoci. 

 Empreses del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització que 
comencin la seva activitat 

 

Continguts 

 Introducció: 

 Com fixem el preu? 8 passos per fixar el preu. 

 8 passos per fixar el preu. 
 Marge brut comercial: 

 Què és el marge brut comercial. 

 Com és calcula. 
 Formules per fixar els preus: 

 Increment sobre el cost. 

 Multiplicador. 

 Marge sobre el preu de venda. 
 Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea? 

 Imatge. 

 Punt d’equilibri. 

 Pla de Tresoreria. 
 Gestió del  negoci en funció dels marges per seccions o productes. 
 Casos pràctics d’exemples reals. 

 
 

 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Acció formativa impartida per 

Eulàlia Balañà, llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials i experta en creació i consolidació 

d’empreses. Més de 20 anys d’experiència docent. 

www.ebcce.com 

Calendari 

Dimarts 21 d’abril de 2020, de 9.30  a 14h  (4.5 hores). 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
 

Tel.   93 817 11 69          
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat 
 
Web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
     @promecovila 

 
A tenir en compte: 

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona. 

 Les places són limitades. Les persones inscrites rebran un mail amb la confirmació de la plaça 
com a màxim una setmana abans del començament de l’activitat formativa. 

 Les persones interessades que no puguin assistir hauran d’enviar un mail avisant de la 
impossibilitat de participar. 
 

Vols rebre informació via whatsapp ( 683 511 245 )de les activitats que realitza el Servei 

de promoció econòmica al llarg de l’any?  
 

SÍ         mòbil  

NO   
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