
                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
COMERÇ  

ENAMORA A TRAVÉS DELS SENTITS - 
MÀRQUETING SENSORIAL al punt de venda 

 

  Com puc crear experiències emocionants en el procés de compra 
 Quines eines i estratègies puc utilitzar per millorar la percepció i enfortir la 

fidelització del client. 

Davant la saturació publicitària a la qual estem sotmesos, el màrqueting sensorial (o 

multisensorial) busca la diferenciació, creant experiències per mitjà de la vista, l’oïda, 

el gust, el tacte i l’olfacte; associant-les a un producte. En última instància, persegueix 

convertir l’acte de compra en una experiència agradable i provocar un record positiu i 

perdurable en el consumidor. 

 

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 

 

Objectius 

 Mostrar diverses formes per a crear una història de marca (Storylelling) mitjançant l’aparador, el visual 
merchandising i l’ambientació de l’espai. 

 Aprendre a crear una experiència de compra per al client (Customer  Experience) amb diferents 
atmosferes adaptades al producte i la marca dins d’un mateix espai. 

 

Continguts 

 El comportament del consumidor 

 Branding: creació de marca, Storytelling i estratègies de marca aplicades al punt de venda.  

 Els 5 sentits: màrqueting sensorial. 

 Perquè escollim entrar o  no en una botiga  

 Experiència de compra (customer experience): fidelització. 

 

 



                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Expert  

Alexandre López professor d ’Àrtidi  - Escola Superior d'Aparadorisme, marxandatge visual, 

disseny i imatge 

Ártidi és una institució orientada a impartir cursos d'aparadorisme, visual marxandatge, decoració i 
interiorisme comercial. Cursos de personal shopper i assessoria d´imatge. Cursos d´escenografia i altres 
especialitzacions a nivell professional i un referent en formació. 
 
Orientada a la formació de professionals directament relacionats amb el comerç i de la moda. Amb una 
projecció professional i un concepte d'educació basada en l'oferta del mercat. L'estratègia formativa del curs 
d'aparadorisme i de Visual marxandatge de ÁRTIDI, és aconseguir un aprenentatge efectiu mes allà de la moda, 
el disseny o la decoració comercial. 
  

Metodologia 

Es treballarà, a través d’una presentació visual,els conceptes claus del màrqueting sensorial.  

Els participants, mitjançant casos pràctics d’opinió oberta, treballaran els conceptes apresos. 
 

Calendari 

 

Data: 24 de setembre de 2019 de les 15 a 17h (2 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

