
 

                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Càpsula formativa 

Qui està disposat a pagar pel que fas? 
 Els clients volen solucions a les seves necessitats: aprèn a resoldre problemes 

d’una manera única i amb estil propi. 

Adreçat a  

 Expositors de les Fires de Maig 2019 

 Persones emprenedores  

 Empreses, autònoms i professionals experts de qualsevol sector 
 

Continguts  

1. Soluciones problemes? 

 Els clients no estan per recordar-se de nosaltres. Tenen la seva vida. 

 Soluciones Problemes? Busca Clients amb problemes.  Les idees venen després. 

 Tipus de problemes . Trobar un problema de solució urgent el farà feliç i et farà feliç. 

 Els comportaments compensatoris. 

 Aterra primer i desprès t’expandeixes. 

 El pensament Exponencial. 
 

2. Soluciones problemes d’una manera única? 

 Sigues dramàtic amb la teva diferència com a negoci. 

 Haurem de ser experts en un problema i resoldre’l millor i més ràpid que ningú. 

 Cuida els proveïdors. 
 

3. Soluciones problemes d’una manera única i amb un estil propi? 

 El teu estil personal i la teva forma de relacionar-te et diferenciarà de la resta. 

 Dedica temps a la teva marca. Cuida-la com si fos el teu millor client. 

 Fem el que fem, tot comença per un mateix. 

 Una Marca Personal ho és per tota la vida. 

 No comprem els teus productes, et comprem a tu. 
 

4. Soluciones problemes d’una manera única i amb un estil propi i compartint? 

 I si comparteixes més, sense perdre la teva essència? 

 No cal que vagis sol. 

 Elimina la por que et robin el projecte. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Expert  

Xavier Borràs, Xavier Borràs Llebaria, Gerent d´altavisibilitat. Assessor i Formador. Especialista en la creació 

de producte/marca i en l´atenció al client a més de la  satisfacció i motivació dels equips.  Experiència com a 

docent en Postgraus i  Màsters Universitaris en Comunicació Interna, Màrqueting i Coaching.  

Expert en creació de Climes, Coaching en Comunicació Personal, Gestió emocional i Psicologia de grups. 

Programes de Comunicació, Connexió  i Protocol de Vendes. Destaca el gran nombre de tallers realitzats a 

Universitats, Institucions, Escoles de Negocis i aplicació de Plans a moltíssimes empreses sobretot del sector 

Comerç i Turisme. 

Calendari 

Divendres 17  de maig de 2019, de les 10.30 a les 12.00h. 
 
Lloc 

Espai Demo del Recinte Firal (Pavelló Automoció). Av. Catalunya núm. 19, de Vilafranca del Penedès 

 

 

 

Més informació 

Tel. 93 817 11 69          
Mail.promocioeconomica@vilafranca.cat  

 
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 
 

Inscripció gratuïta. Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció. 

 Cal omplir i enviar el formulari de l’enllaç  FiresMaig19  
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