
CURS  D’ESPECIALITZACIÓ

CREACIÓ DE CONCEPTES COMERCIALS 
INNOVADORS, VIABLES I RENDIBLES



Aquest programa els permetrà adquirir la metodologia de treball, la perspectiva i els co-
neixements necessaris per a crear o reinventar, desenvolupar, implementar, mantenir 
i gestionar un concepte de botiga competitiu i funcional, des de la idea de negoci fins al 
disseny i implementació final.

1.  PRESENTACIÓ

L’escenari comercial segueix canviant, degut en part a la revolució social en què vivim, però 
també degut a les noves i innovadores propostes comercials que apareixen constantment. Els 
paradigmes que abans ens funcionaven, avui no ens donen els resultats desitjats. 

Conèixer les eines claus per a crear o reinventar, desenvolupar, gestionar i mantenir 
conceptes de botiga, tenir una visió internacional, i descobrir el nostre potencial creatiu 
són, avui dia, elements fonamentals per a assolir amb èxit els nostres objectius professio-
nals i personals. 

2.  OBJECTIU

Gestionar els factors clau d’èxit que ens permeten obtenir i gestionar conceptes de botiga 
rendibles, mitjançant l’adquisició d’una metodologia de treball, una perspectiva i uns coneixe-
ments per a:

 Crear o reinventar i desenvolupar un concepte de botiga creatiu, competitiu, rendi-
ble i funcional, des de la idea de negoci fins al briefing de disseny i el pla de viabilitat del 
mateix

 Aprofundir en l’adquisició d’una visió global del retail
 Conèixer i saber aplicar les eines de treball actuals, les tendències de retail, i les pròpies 

capacitats de desenvolupament professional
 Experimentar el treballar en un equip multidisciplinari

3.  DESTINATARIS

Empresaris/Empresàries i professionals vinculats amb el món del comerç: Propietaris, 
directors generals, directors de màrqueting, directors de retail, directors d’expansió, de cadenes, 
interioristes, industrials, arquitectes, dissenyadors gràfics, i especialistes en visual merchandising. 
També poden participar persones que hagin cursat estudis universitaris relacionats amb l’àmbit 
del comerç, com la carrera “Graduat en Direcció de Comerç i Distribució” que imparteix ESCODI 
amb titulació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

No és necessari tenir cap titulació per poder seguir aquest programa, però sí és imprescin-
dible tenir experiència en el sector del comerç.



4.  PROGRAMA

Mòdul 1:  La idea de negoci: és suficientment interessant?  
   és competitiva? 

Sessió 1: Dilluns, 6 de febrer - M. Callís

Factors clau d’èxit al retail:
 Evolució empresarial i social

  Conceptes clau bàsics per a superar les barreres culturals
 Preparar-se per al futur: el cicle vital, en quin moment estic

Perspectiva internacional (I): 
 Tendències per a construir idees de negoci

  orientades al consumidor

Sessió 2:  Dilluns, 13 de febrer - M. Callís

Perspectiva Internacional (II)
 Tendències per a construir idees de negoci orienta-

  des al consumidor
 Bases per a crear el format
 Taller creatiu de l’ADN: què em diferencia?

Sessió 3:  Dilluns, 20 de febrer - M. Callís

Creativitat: La diferenciació a la nostra proposta: 
 D’on venim, a on volem anar, què proposem i a on
 Evolució sectorial
 Taller creatiu conceptual: d’on treure la idea?
 Diferenciació a partir de l’ADN

Mòdul 2:  El compromís: estic desenvolupant al màxim el  
   seu potencial comercial?

Sessió 4:  Dilluns, 27 de febrer - M. Callís

L’audit d’una botiga: 
 La diagnosi
 Detecció d’àrees de millora

Sessió 5:  Dilluns, 5 de març - M. Callís

El Pla Estratègic de Retail (P.E.R): El nostre com-
promís: 
 Com desenvolupar el contingut d’una botiga per a   

  assegurar el màxim potencial comercial

Sessió 6:  Dilluns, 12 de març - M. Callís

El Pla Estratègic de Retail (P.E.R): La dinamització 
de la botiga:
 Assegurem l’èxit dia a dia
 Els vuit rols

Sessió 7:  Dilluns, 19 de març - F. Arteaga

Rendibilitat: 
 Anàlisi de la rendibilitat del potencial comercial   

  de la botiga
 Gestió comercial del negoci: Els indicadors comercials   

  per a prendre decisions
 Localització comercial.

Sessió 8:  Dilluns, 26 de març - M. Callís
El Pla Estratègic de Retail (P.E.R): El procés de compra
  El procés de compra
 El layout
 Implicació de l’equip de venda
 Comunicació

Sessió 9:  Dilluns, 16 d’abril - M. Callís
Visita Comercial guiada (I) a Barcelona: 

 Anàlisi de l’expressió del concepte de la posada en escena

Sessió 10:  Dilluns, 23 d’abril - M. Callís
La posada en escena: 
  Gestió del disseny
  Gestió del benestar
 Creació d’una pel·lícula

Sessió 11:  Dilluns, 7 de maig - E. Capellera

La caixa escènica: 
  El continent
  Factors clau de l’èxit per a una posada en escena que vengui
  Zones: sala de venda, caixa-mostrador, magatzems, 
  emprovadors, accessos, zones de sevei, etc.

Sessió 12:  Dilluns, 14 de maig - E. Capellera

Càlcul de capacitats versus layout: 
  Ubicació  m2 i m3

  Sectorització i metratge  Exercici pràctic

Sessió 13:  Dilluns, 21 de maig - F. Arteaga

Visió empresarial dels pressupostos: 
  Anàlisi de la rendibilitat del negoci
  Objectius del disseny en un comerç
  Despesa vs. vendes vs. finançament vs. esforç

Sessió 14:  Dilluns, 4 de juny - E. Capellera

El concepte de visual merchandising òptim per a la 
nostra proposta de desenvolupament: 
  Mobiliari i suports

  El concepte d’aparadorisme òptim per a la nostra
  proposta de desenvolupament com a eina de treball

Sessió 15:  Dilluns, 11 de juny - E. Capellera

Visita Comercial guiada (II) a Barcelona: 
  Anàlisi empresarial de la posada en escena
   de les botigues eller
Sessió 16:  Dilluns, 18 de juny

Presentació de projectes a

Mòdul 3:  La posada en escena: què hem de saber per a  
   assegurar l’èxit i la seva viabilitat?



5. TITULACIÓ

Certificat reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En cas d’inscripció a mòduls temàtics, Escodi atorgarà un certificat acreditatiu dels mòduls rea-
litzats. 

6.  METODOLOGIA

La metodologia de les sessions serà molt activa. En paral·lel amb els continguts tractats, el pro-
fessorat proposarà casos pràctics basats en exemples reals. 

Al llarg del programa, els participants també realitzaran un projecte, que consisteix en la creació 
o reorientació d’un concepte de botiga, des de la idea de negoci i el seu desenvolupament, fins 
al briefing de la seva posada en escena. Aquest projecte culminarà amb la seva presentació en 
finalitzar el curs, davant un tribunal. Per aquest motiu, l’assistència i la participació són impres-
cindibles per a obtenir la titulació. 

7.  PROFESSORAT

María Callís
Màster en Direcció i Administració d’empreses per ESADE i Llicenciada en Filologia àrab.
Llarga trajectòria vinculada a la formació en retail, professora a la carrera universitària en Direcció 
de Comerç i Distribució que imparteix Escodi (títol UAB), i especialista en la creació, actualització, 
desenvolupament i manteniment de conceptes de retail.

Emma Capellera
Tècnica en Aparadorisme i Merchandising Visual. 
Especialista en l’expressió del producte al punt de venda, i en especial en la resolució de la 
imatge integral dels espais, col·laborant amb els professionals del sector per tal d’aconseguir un 
resultat final exitós per al client i el negoci.

Francisco Arteaga
Diplomat en Enginyeria Tècnica Industrial.
Consultor estratègic en retail especialista en les àrees comercial, humana i econòmica, ha ocupat 
càrrecs directius a empreses com Decathlon, Tribune i Okaïdi. 

Puntualment, també participaran ponents convidats especialistes en temes relacionats amb el 
coaching, la creativitat, i la il·luminació aplicada al retail.



8.  PREU

Programa complet (80 hores presencials): 1.750 euros.

Possibilitat d’inscripció a mòduls temàtics:

1. Mòdul 1: La idea de negoci: És suficientment interessant? És competitiva? (15 hores) 
 Preu inscripció a mòdul: 375 euros 
2. Mòdul 2: El compromís: Estic desenvolupant al màxim el seu potencial comercial? (35 hores) 
 Preu inscripció a mòdul: 875 euros
3. Mòdul 3: La posada en escena: Què hem de saber per a assegurar l’èxit i la seva viabilitat? (25 hores)
 Preu inscripció a mòdul: 625 euros

Formació subvencionable (bonificacions Fundació Tripartita). 

Els recordem que, d’acord amb el Real Decret 395/2007 de 23 de març (ordre MTAS/2307/2007 
de 27 de juliol), les empreses que formen els seus treballadors podran recuperar despeses de 
formació mitjançant bonificacions que elles mateixes aplicaran a les cotitzacions de la Seguretat 
Social. Per a més informació, consulteu ESCODI.

Escodi facilita els tràmits de gestió de la subvenció (bonificació) sense cap cost addicional.

9.  CALENDARI I HORARI

El programa té una durada de 80 hores, i s’estructura en un total de 16 sessions de 5 h cadascuna. 

Es farà una sessió setmanal els dilluns, en horari de 9.30 a 14.30 hores.

El primer dia serà el 6 de febrer de 2012 i, l’últim dia, el 18 de juny de 2012.
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Mòdul 1: La idea de negoci (3 sessions)
Mòdul 2: El compromís (7 sessions) 
Mòdul 3: La posada en escena (5 sessions) 
Projecte Final del curs d’especialització

Sessió 16:  Dilluns, 18 de juny - Tribunal



www.escodi.comwww.escodi.com

LLOC DE REALITZACIÓ

Instal·lacions de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) a Barcelona
UAB - CASA CONVALESCÈNCIA
Sant Antoni Maria Claret núm. 171 (cantonada carrer Sant Quintí)
08041 - Barcelona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

ESCODI     
Vapor Universitari    
C. Colom núm.114, 1r pis   
08222 - Terrassa (BCN)   
Tel. 93 783 97 45    
Fax. 93 784 14 30    
escodi@escodi.com

PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:




