
 
  

FR-CO-25/1  U016 COMERÇ 
 

Full d’inscripció
Assessorament per a comerciants 

 Dades de l’establiment   
 
Nom de l’establiment 
 
 
 
Activitat  
 
 
 

NIF/NIE/CIF 

Cognoms i nom de la persona responsable 
 
 
 
Adreça o domicili social 
 
 
 
Telèfon 1 
 
 
 

Telèfon 2 

Adreça electrònica 
 
 
 

 
 
Trieu tres dels següents cinc temes, marqueu amb una X  les accions a les quals us 
voleu inscriure i indiqueu la persona que hi assistirà: 
 
 
 Assistent: 

 
 

REDECORA L’APARADOR (2 h) 

Data:                                                                    Lloc:  
         a acordar amb el consultor                                      al mateix establiment                             
Breu descripció del curs 

Un aparadorista visitarà el comerç i explicarà diferents tècniques de confecció de 

l’aparador amb els recursos disponibles al punt de venda. 

 
 
 Assistent: 

 
 

REDECORA L’INTERIOR (2 h) 

Dates                                                                                 Lloc 
         a acordar amb el consultor                                      al mateix establiment                             
Breu descripció del curs 

Un tècnic especialista en visual merchandising donarà un seguit d’orientacions per millorar 

la imatge interna. 

 
 
 



 
 Assistent: 

 
 

CONFIGURA LES PROMOCIONS (2 h) 

Dates                                                                                 Lloc 
         a acordar amb el consultor                                      al mateix establiment                             
Breu descripció del curs 

Un especialista en màrqueting en el punt de venda explorarà les diferents promocions i 

campanyes de fidelització que el comerç pot dur a terme 

 
 
 Assistent: 

 
 

CONFIGURA EL CANAL EN LÍNIA (2 h) 

Dates                                                                                 Lloc 
         a acordar amb el consultor                                      al mateix establiment                             
Breu descripció del curs 

Un expert en comerç en línia i promocions digitals aportarà idees per impulsar el moviment 

de les xarxes socials, web,Adwords... 

 
 
 Assistent: 

 
 

GESTIÓ DEL NEGOCI (2 h) 

Dates                                                                                 Lloc 
         a acordar amb el consultor                                      al mateix establiment                             
Breu descripció del curs 

Un expert en finances visitarà el comerç i treballarà els principals aspectes de gestió per tal 

d’obtenir la major rendibilitat del negoci. 

 
 
 Signatura i/o segell 
 
 
Rubí, ____ de ________________ de 20__ 
 
 
Drets d’ús de les dades 

Sí □   No □ 
 
Protecció de dades: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,s’informa a 
la persona interessada que les dades facilitades seran incorporades al fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Rubí amb la finalitat de 
gestionar i informar-vos de les accions relacionades amb el projecte de la Nit Oberta. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, es podran realitzar mitjançant escrit presentat en el Registre de 
l’Ajuntament de Rubí, adreçat al Servei de Comerç:  carrer Can Serra, 3, 08191 Rubí. 
 
En relació al dret a la imatge, la persona interessada dóna el seu consentiment per poder publicar fotografies i/o documents videogràfics 
corresponents a activitats de la Nit Oberta on hi aparegui organitzades pel Servei de Comerç. 


