
 

 

 

 

 

PROGRAMA MISTERY SHOPPER 

 

FASE IV: Impartició de càpsules formatives, en metodologia aula-taller, dirigides als comerços 

participants en el programa. 

 

En funció dels resultats, la proposta formativa presentada consisteix en la realització de 2 càpsules 

formatives amb una durada de 4 hores cadascuna, a les instal·lacions de l’Eina Espai Empresarial (3a 

planta de l’Edifici Camí Reial), centrades en: 

 

 

1. La comunicació en la detecció de necessitats i el tractament d’objeccions 

 

� Escolta activa: escoltem paraules i emocions 

� L’empatia 

� Com ens comuniquem? L’Assertivitat 

� El poder de la comunicació no verbal 

� Treballant la detecció 

� Les reclamacions i les objeccions com una oportunitat de fidelitzar i conèixer al client 

� Posem-ho en pràctica 

 

Data: 5 de juny, de 13 h a 17 h 

 

2. Com crear valor diferencial 

 

� Com identificar el meu valor diferencial 

� Què em fa diferent de la competència? 

� Com passem de la venda tradicional a la venda consultiva 

� No volem ser més del mateix 

� Creant la nostra marca i el nostre posicionament  

� Quin valor diferencial aportem  

� Com podem captar la curiositat del client? 

 

Data: 12 de juny, de 13 h a 17 h 

 

 

 

Preguem que confirmeu la vostra assistència responent aquest correu electrònic (comerc@leina.org) 

amb el nom de la càpsula/es, el nom de la persona que hi participarà, el DNI i el nom del comerç. 

 

Es reservarà una plaça per comerç en les dues càpsules. Si algun dels establiments estigués interessat en 

què hi participés més d’una persona, preguem que ens ho comuniqueu. Si hi ha espai disponible, us ho 

farem saber i us confirmarem les places. 

 

Per a més informació, truqueu al telèfon de L’EINA 900 33 88 33 o bé envieu un correu electrònic a 

comerc@leina.org 

 

 
*Aquestes activitats no tenen cap cost per l’usuari/a atès que comptem amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu. 


