
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (ON LINE) 
Fem  EMPRENEDORIA   

Vendes per no venedors: 10 consells per 
superar el repte de vendre 

 
Objectius  

 Agafar seguretat per anar a vendre, coneixent quins passos són adients i que no hem de fer en 
l’entrevista de vendes, millorant les habilitats comunicatives, comercials i socials per aconseguir més 
vendes. 
 

Adreçat a 

 Empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització. 

 Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial. 
 

Continguts 

Sessió 1 i 2. 
Objectius de la sessió: 

 
1. Conèixer com hem d’anar preparats a la visita de vendes. 
2. Desenvolupar habilitats claus per connectar amb el client. 
3. Generar diàleg per conèixer les necessitats i motivacions del client/a.  
4. Investigar quins aspectes del teu producte o servei connecten millor amb el teu client/a. 
5. Observar tot el que ens pugui servir per tancar la venda. 

 
 Preparar la venda. 
 Connectar amb el client. 
 Generar diàleg amb el client. 
 Escoltar activament. 
 Observar detalls. 

 
Sessió 3 i 4:  
Objectius de la sessió: 

 
1. Desenvolupar les habilitats comunicatives que ajuden a aconseguir l’èxit en la necessitat de 

vendes. 
2. Saber transmetre el valor diferencial del vostre producte o servei respecte al que  hi ha en el 

mercat. 
3. Preparar-se pels temors a comprar que té el client/a. 
4. Definir una estratègia de comunicació impactant i guanyadora. 
5. Saber com emocionar al teu client/a. 

 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 Comunicar amb impacte i seguretat. 
 Personalitzar en cada venda. 
 Superar els temors i dubtes que expressa el client. 
 Portar l’ iniciativa. 
 Enfocar la venda  a un “win to win” 

Acció formativa impartida per 

Montse Ramos Sánchez. Llicenciada en ciències socials i màster en direcció general per EADA. Experta 

formadora de cursos per a empreses i persones emprenedores i col.laboradora de diferents universitats del 

territori. www.xavier-olivares.com 

 

Calendari 

Dies 17, 19, 24 i 26 de novembre de 2020, de 9.30 a 12h ( 10 hores) 
La sessió es farà on line amb una plataforma de videoconferència. 
 
Més informació  

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 persones inscrites rebran el dia abans per mail  l’enllaç a la plataforma de videoconferència 
per poder participar en l’acció. 

 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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