
Els objectius
Aquest programa té per objectiu explicar i assessorar sobre 
les eines digitals existents per aplicar-les al comerç tradicio-
nal generant l’impuls que necessita cada negoci de forma 
individual.

-  Generar coneixement entorn la digitalització 
 aplicada al comerç tradicional.
- Identificar els punts de millora digital dels negocis de l’Anoia.
- Definir un full de ruta  individualitzat amb accions concretes 
 a desenvolupar.
- Disposar d’un expert extern per tal de posar en marxa 
 actuacions de digitalització del comerç de l’Anoia.

En aquest programa es donarà suport, segons les necessitats 
de cada cas, per millorar la digitalització del comerç de l’Anoia 
com ara presència digital, la promoció de negocis o productes 
en línia, la venda en línia o  nous canals de comercialització 
existents.

Qui hi pot participar?
- Empreses comercials i/o de serveis.
- Localitzades a la comarca de l’Anoia.
- Amb capacitat i voluntat d’iniciar-se en la digitalització del seu negoci.

El programa inclou un espai de formació que està obert a tots 
els participants i un espai de suport tècnic que està dirigit a un 
màxim de 15 empreses.

EL PROGRAMA
Fase 1. Formació
Jornada de formació de 2 h per avaluar el futur del comerç i 
conèixer les opcions de digitalització que té el comerç tradi-
cional a les seves mans.

Fase 2. Selecció d’empreses i visita
D’entre les empreses que hagin fet la formació, se n’escolliran 
un màxim de 15 per realitzar el pla de transformació digital del 
seu negoci.

Fase 3. Execució
L’execució s’efectuarà en dues sessions d’assessorament indivi- 
dualitzat conduïdes per un expert que visitarà cada empresa:
- La primera té com a objectiu analitzar la situació del negoci i 

el sector al qual pertany, així com definir els objectius de 
l’empresari, els canals existents i les possibles accions de 
futur per a implementar en cada cas.

- La segona donarà una diagnosi digital inicial de l’empresa 
així com una proposta de pla de treball personalitzada per a 
cada cas.

LES FORMACIONS
Formació de 2 hores de durada per a tots els interessats a 
conèixer el futur del comerç i saber quines opcions digitals 
tenim al nostre abast. 

Es realitzaran 4 sessions, escull la que et vagi millor:
- CALAF > 16 d’octubre al CRO (c/ Xuriguera,42).
- CAPELLADES > 17 d’octubre a la Sala d’Actes de la Biblioteca 
 El Safareig (c/ del Pilar, 2).
- PIERA > 22 d’octubre a la Sala d’Actes del Foment (c/ de la Plaça, 16).
- STA. MARGARIDA DE MONTBUI > 24 d’octubre a la Sala d’Actes de 
 l’Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui (ctra. de Valls, 57).

(Horari: Totes les formacions es realitzaran de 14.30 a 16:30 hores).
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informació:

Consell comarcal de l’Anoia

Susanna Llopart

93 805 15 85 (ext.331)

sllopart@anoia.cat

LA INCRIPCIÓ ÉS GRATUÏTA 

Es pot realitzar la inscripció 

a les formacions enviant les vostres dades 

(nom d’empresa, nom del propietari, adreça, 

població i telèfon de contacte) i indicant 

el municipi on es voldrà fer la formació a:

sllopart@anoia.cat o 93 805 15 85 (ext.331)

Per tal de poder optar al suport i assessorament 

d’un consultor tecnològic per al vostre negoci, 

caldrà que ompliu un formulari que s’entregarà 

al finalitzar les formacions.
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