Com pot ajudar
el disseny al meu negoci
Una aproximació al Design thinking
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<m> l9 Esglesia major
Preu: 60 € + IVA, 30 € + IVA (preu taller beta)

La crisi econòmica ens obliga als comerciants a oferir propostes i
productes més atractius i innovadors, que atreguin tant als nostres
clients de sempre, com a nous grups d’interès.
La demanda i la competència ens obliga a evolucionar. Però, quins
passos podem donar per ser efectius i aconseguir objectius a mitjà
termini? Les tècniques i processos utilitzats per dissenyar s’han revelat, en els últims anys, de gran ajuda a l’hora de gestionar empreses i
negocis; perquè ens ajuden a detectar les nostres necessitats, defectes,
manques i a actuar en conseqüència. Alhora, es poden aconseguir estratègies de màrqueting i publicitàries que poden ajudar-nos a aconseguir el que ens proposem.
És el que actualment es diu DESIGN THINKING (pensament de
disseny).

A quí es dirigeix

- Comerciants, autònoms i/o innovadors
- Futurs comerciants, autònoms i/o innovadors
- Responsables de PIMES i empreses
- Tècnics d’empreses i administracions públiques
programa

Divendres 29, 17-19 h: Presentacions. Plantejaments teórics.
Dissabte 30, 11-13 h: Taller pràctic de. Evaluació d’idees i conclusions
Objectius específics

- Definir, buscar i investigar el que el nostre negoci manca i necessita
- Idear, esbossar i seleccionar actuacions beneficioses per a la nostra
empresa
- Prendre decisions en les nostres actuacions i aprendre d’elles.
- Determinar les actuacions publicitàries sobre aquest tema
Nombre d’assistents

Places limitades per l’aforament: 10 persones
El taller s’impartirà en castellà
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En aquesta ocasió, es tracta d’un taller en proves, per aquesta raó el
seu preu és reduït.
En cas que no s’ompli l’aforament, el taller quedarà suspès. Per altra
banda, si es supera el nombre de persones interesades, s’admetran
els primers i la resta quedaran emplaçats a una altre convocatoria.
Avisarem als interesats 10 dies abans per que facin l’ingrés al compte
de la nostra entitat:
Per qualsevol dubte podeu escriure a:
manuel@reyesdisseny.com
o trucar al telèfon: 617 24 53 27
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