
 
 
 
 

OBERT AL FUTUR
PROGRAMA DE FORMACIÓ
DE SUPORT AL COMERÇ
DE NOU BARRIS
 

 

Obre les portes del teu establiment a les tendències 

més actuals en estratègia empresarial, a la innovació, 

a les eines de màrqueting digital més útils, i  a les 

tècniques més adients per  aconseguir la fidelització 

dels clients. Torna el programa de forma

comerç i serveis de proximitat Obert al Futur

càpsules formatives completament gratuïtes

hores de durada, adaptades al teu horari comercial i 

molt a prop teu, en equipaments del districte.

 

I aquest any, com a novetat, els comerços qu

participin com a mínim en 3 càpsules formatives 

diferents, podran incorporar un màxim de 

d’assessorament individualitzat realitzat per una 

persona experta en la matèria. 
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Obert al Futur, amb 

completament gratuïtes, de 3 

hores de durada, adaptades al teu horari comercial i 

molt a prop teu, en equipaments del districte. 

, els comerços que 

participin com a mínim en 3 càpsules formatives 

diferents, podran incorporar un màxim de 4 hores 

realitzat per una 

 

 

 

Una iniciativa de la Regidoria de Comerç i Mercats de 

l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona 

Activa i amb la col·laboració dels districtes i el teixit 

associatiu de la ciutat.  

Informa-te’n i inscriu-te a les sessions que més 

t’interessin a barcelona.cat/obertalfutur o trucant al 

93 291 77 77. 

 

 
 

Una iniciativa de la Regidoria de Comerç i Mercats de 

celona, a través de Barcelona 

Activa i amb la col·laboració dels districtes i el teixit 

te a les sessions que més 

t’interessin a barcelona.cat/obertalfutur o trucant al 



PROPERES CÀPSULES DISPONIBLES A NOU BARRIS:
 

 

 

 

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL I GESTIÓ DE NEGOCI
 

♦ Comerç amb futur. On estic i on vull anar. 
Pensa estratègicament. 
Dilluns 22 de maig, de 14 a 17h. 
Seu del Districte de Nou Barris: Plaça Major 

de Nou Barris, 1. 

 

 

♦ Per què fas sempre el mateix si busques 
resultats diferents? Innova en el negoci. 
Dilluns 19 de juny, de 14 a 17h. 
Seu del Districte de Nou Barris: Plaça Major 

de Nou Barris, 1. 

 
 

♦ Fins on puc arribar? Explora les te
habilitats de comerciant.  
Dilluns 26 de juny, de 14 a 17h. 

Seu del Districte de Nou Barris: Plaça Major 

de Nou Barris, 1. 
 

 

♦ Coneixes els teus clients? Sorprent
Design Thinking. 
Dilluns 10 de juliol, de 14 a 17h. 

Seu del Districte de Nou Barris: Plaça Major 

de Nou Barris, 1. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Col·laboradors: 
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EL MÀRQUETING DIGITAL I LES SEVES EINES

♦ Puc vendre en una web? Què és un 
Place? Nous canals de venda.
Dimecres 31 de maig, de 14 a 17h.

Seu del Districte de Nou Barris: Plaça Major 

de Nou Barris, 1. 

 

 

♦ L’estratègia del màrqueting digital. Per on 
començo? 
Dimarts 13 de juny, de 14 a 17h.

Seu del Districte de Nou Barris: Plaça Major 

de Nou Barris, 1. 

 
 

♦ Treu el màxim profit de Facebook pel teu 
comerç.  
Dilluns 3 de juliol, de 14 a 17h. 

Biblioteca Nou Barris: Plaça Major de Nou 

Barris, 2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informa’t i inscriu-te a

que més t’interessin a

barcelona.cat/oberta
o trucant al 93 291 77 7

/barcelonactiva
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