
                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
COMERÇ  

EL MEU APARADOR SEDUEIX?  
 TALLER D’APARADORISME 

  L’aparador com a estratègia d’atracció per al comprador. 
 Com puc dissenyar i muntar un aparador efectiu i capaç de captar mirades. 

L’aparadorisme és, en l’actualitat, una de les eines fonamentals per arribar al nou consumidor, 
més experimentat, exigent i informat. Una gestió correcta dels espais comercials a través de les 
diferents eines especialitzades farà que el consumidor ens triï i al mateix temps que es potencia 
la imatge de marca. 

 

Adreçat a 

 Propietaris/es d’establiments comercials o serveis 

 Venedors o dependents que treballin de cara al públic en l’establiment comercial o de serveis 

 

Objectius 

 Conscienciar de la importància de l visual marxandatge per potenciar el punt de venda. 

 Interpretar la llum, el color, les formes, els volums i tots aquells aspectes relacionats amb el 
disseny d’aparadors. 

 Conèixer materials, tècniques i estratègies per a la construcció d’aparadors de diferents tipologies, 
productes i/o serveis. 

 Conèixer les diferents formes d’ús de la llum i com aplicar-la per captar l’atenció del públic. 

 Mostrar noves tendències i idees sobre aparadorisme tenint en compte la temporada. Casos 
d’èxit. 

 Analitzar casos reals d’aparadors dels comerciants presents al taller. 

 Establir una correcta pauta en el disseny i muntatge de l’aparador. 
 

Continguts 

 Elements d’un aparador. 

 Tècniques de decoració:  col∙locació de producte, il∙luminació. 

 Visita establiments per visualitzar els respectius aparadors. 

Expert  

Roberto Domingo professor d ’Àrtidi  - Escola Superior d'Aparadorisme, marxandatge visual, 

disseny i imatge.  

Àrtidi 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 

Combinació teòrico pràctica.  

4 hores de sessió teòrica  que es realitzaran els dos primers dies del taller  

2 hores de sessió pràctica, on el grup d’assistents farà una ruta d’aparadors. Aquests aparadors podran 

ser dels comerços participants en la formació si el propietari ho considera d’interès. 

 
 

Calendari 

 

Data: 25 de setembre , 1 i 3 d’octubre de 2019 de les 15 a 17h (6 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

