
                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
COMERÇ  

La fórmula de les 5 vitamines per a l'èxit 

professional i personal  
 Vols  millorar la comunicació amb el client? Si cuides al detall les tècniques, les 

accions, les actituds i les qualitats es generaran influències positives! 
 Una actitud positiva millora els resultats entre un 65 i un 100%! VITAMINA’T!. 

 

Adreçat a 

 Propietaris/es d’establiments comercials o serveis 

 Personal d’atenció directa al client i/o al proveïdor en l’establiment comercial o de serveis 

 Empreses que participen en fires comercials 

 

Objectius 

 Incrementar els registres i variables en les diferents situacions relacionals de venda. 

 Entendre la importància de l’actitud positiva en el dia a dia. 

 Tractar els clients segons els seus estils, no els nostres. 

 Reflexionar sobre com repercuteixen els nostres missatges i accions en els clients. 

 Gestionar hàbilment els estats emocionals. 
 

Continguts 

 Vitamina A: Comença amb una Actitud positiva. 

Sentit esportiu, vitalitat, compromís, focus: el client 

 Vitamina B: Crea un Benestar Extraordinari 

Cultura de l’agraïment i de servei; obertura de possibilitats i resultats; caure bé abans de col·locar el 

missatge; el client compra quan el fem sentir bé; intenció d’ajut. 

 Vitamina C: Fes una Connexió màgica. 

Moment Wow!; incrementa el valor de la teva cara; principi de simpatia 

 Vitamina D: Potencia la Diferenciació i Personalització. 

Cada venda és única i personalitzada; flexibilitat conductual; tractar l’altre com vol ser tractat ell, no 

com m’agradaria a mi. 

 Vitamina E: Energitza’t. 

Entrenament mental i emocional continuat; la venda depèn del teu estat, no del teu client; la gestió del 

llenguatge corpora; gestió de la intensitat. 



                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Expert  

Xavier Borràs Llebaria, Gerent d´altavisibilitat. Assessor i Formador. Especialista en els sectors de Retail i 

Turisme on destaca 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, Gestió emocional i Psicologia de grups. Programes de Comunicació, Connexió  i 

Protocol de Vendes. Destaca el gran nombre de ponències en Escoles de Negocis i Universitats.  

Metodologia 

El contingut es treballarà inductivament via dinàmiques que seran la base. Dinàmiques de Rols i Interacció 

Continua.  Aplicació d´eines de la Psicologia de les Emocions i de la Motivació, PNL, Coaching i Neuromàrketing.  

Contingut i Enfocament Vivencial de gran impacte positiu, 100% pràctic i amb Exemples.  

Format Recursos Teatrals i Dinàmiques Treballant amb Personatges.  

Les Vitamines estaran representades visualment per tocar, experimentar i jugar amb elles, facilitant així 

l´aprenentatge i fer més fàcil el recordatori dels missatges.  

Exercicis divertits d’improvisació teatral espontània, escenogràfics, de ball al ritme de la música, teatralització 

de situacions quotidianes, encadenar emocions, exercicis posturals ... 

 

Calendari 

 

Dates: 2 i 3 d’abril de 2019 de les 15 a 17h (4 hores) 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
Servei de Promoció Econòmica, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
 

Inscripció gratuïta. Aquesta activitat formativa esta 100% subvencionada. 
 

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_agora.jsp?idtramit=2510

