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Jornada dirigida a:
Comerciants, emprenedors/ores, associacions de comerciants,
tècnics de comerç d'entitats públiques i a totes aquelles persones interessades en la innovació dels seus negocis.
Preu Inscripció
20 Euros

Amb el suport de:

Més informació_
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses
C/ Madrid núm 1. 17480 Roses.Telèfon | 972 15 2 521
Adreça electrònica | promocioeconomica@roses.cat
web | www.per-roses.cat | www.roses.cat

Ho organitza i finança:

Inscripció prèvia
Oberta fins el dia 8 de març de 2012, al Servei d’Atenció
al Ciutadà de Roses, Plaça de Catalunya 12 o bé via web:
http://eajuntament.roses.cat:8018

Ajuntament de Roses

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Una reflexió inicial. La innovació comercial: de virtut a necessitat!
La innovació ha esdevingut un concepte clau i molt útil per comprendre i pensar en el
món del comerç, tant en el del present com en el del futur.
Aquest fenomen, precisament, s’està donant enmig d’una profunda transformació de
la distribució comercial minorista que s’explica, d’una banda, pel context de crisi econòmica i, de l’altra, per la irrupció d’Internet com a nou canal de venda.
Davant d’aquesta situació, entre una davallada de la demanda i l’explosió de nous formats comercials, la innovació i la modernització en el comerç són avui dia, i a diferència
de fa uns anys, quan sols conferien un avantatge competitiu en relació amb la competència, àmbits de treball i de reflexió imprescindibles per assegurar la sostenibilitat del
sector i per ser més creatius a l’hora de captar l’atenció d’una demanda cada cop menys
fidel i més exigent.
Així, doncs, la innovació en el comerç esdevé una prioritat i així ho indica una triple constatació: gràcies a la introducció d’innovacions (a vegades molt petites) s’estan obrint nous
establiments, s’estan creant nous conceptes de negoci i s’està produint una sorprenent renovació de les estructures comercials existents. I, per què? Doncs, perquè en el comerç, caracteritzat per tenir unes estructures molt flexibles, la innovació i la reinvenció són possibles.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Roses organitza la Jornada Comerç i Innovació
amb l’objectiu de destinar, plegats, tot un dia a pensar i, perquè no, a inventar el futur
del nostre comerç.

PROGRAMA DE LA JORNADA
Els continguts de la jornada
La jornada comptarà amb la presència d’en Pep Torres, inventor, creatiu i col·laborador
habitual de molts programes televisius i de ràdio. La seva intervenció introduirà
conceptes clau sobre la innovació i la creativitat en el comerç amb el seu segell personal, barreja d'humor, ironia, sorpresa i motivació.
La seva conferència, a més, inclourà un concurs en format televisiu per abordar de forma
sorprenent aspectes tant importants per a la competitivitat en les empreses com
són no tenir complexos, el treball en equip i assumir profundament que no hi ha res
impossible.
Seguidament, diferents experts tractaran de forma específica qüestions fonamentals
per analitzar la innovació en el món del comerç. Concretament, es presentaran exemples
sobre nous formats comercials innovadors per a municipis turístics, es plantejaran
estratègies imaginatives per obtenir el millor de la imatge del nostre comerç i
s’analitzarà com amb enginy i amb les eines adequades es pot millorar la gestió dels
comerços.
Per tancar la Jornada i amb la voluntat d’obrir l’espai a tothom, es faran tres taules de
treball dirigides a tractar de forma participativa aspectes vinculats amb la innovació
comercial.

T’hi esperem! Inventem plegats el futur del nostre comerç!

Sessió de matí
_9.00 h. Recepció d’assistents i entrega
de documentació de la jornada.
_9.15 h. Inauguració de la jornada a càrrec de Carles Pàramo, alcalde de Roses i
Ambrosio Martínez, regidor de Promoció
Econòmica i Fires de l’Ajuntament de
Roses.
_9.15 h-9.45 h. El Pla Estratègic de Comerç de Roses: balanç i reptes. A càrrec
de Montserrat Mindan, 1a tinent d’alcalde,
i Carme Delclós, tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Roses.
_9.15 h-11.15 h. Innovació i creativitat:
Aquesta sí que és bona! A càrrec de l’inventor i creatiu Pep Torres.
_11.15-11.45 h. Pausa- cafè
_11.45-12.30 h. Conceptes comercials
innovadors per a municipis turístics.
A càrrec d’Anna Nadal, gerent de l’Àrea de

Comerç, Urbanisme i Producte Local de
Daleph.
_12.30-13.15 h. Estratègies imaginatives per millorar el punt de venda.
A càrrec d’Elena Santamaria, experta en
visual marxandatge i aparadorisme .
_ 13.15-14.00 h. Enginy i eines per a la
gestió del comerç. A càrrec de Francesc
Trias, expert en gestió comercial i innovació tecnològica
_14.00-15.00 h. Dinar
Sessió de tarda
_15.00- 17.30 h. Taules participatives
amb comerciants (40 minuts per taula).
Dinamització i coordinació a càrrec de
Daleph.
- Taula 1: Gestió de comerços: què tenim?
Com podem millorar? Com utilitzem les
tecnologies?
- Taula 2: La importància de la comunicació: com ser capaços de crear sensacions?
- Taula 3: Reptes per al comerç en municipis turístics: els horaris comercials.

