


Descripció del seminari.
Aquest seminari va dirigit als comerciants que vulguin 
iniciar un procés de canvi envers a la imatge dels seus 
negocis.

El seminari té per objectiu crear un espai de generació 
de coneixement entorn a l’aparadorisme que permeti 
l’aprenentatge de diferents tècniques i  conceptes 
específics, el debat entre els assistents i l’aplicabilitat 
final en el punt de venda.

El seminari us permetrà:

• Conèixer els diferents tipus d’aparadors i els elements 
que els integren 

• Entendre i saber aplicar tècniques per al disseny d’un 
aparador.

• Desenvolupar un seguit de tècniques que us 
permetran poder desenvolupar accions que aportin 
valor a la tasca de posar al dia el vostre negoci.

• Dotar-vos d’elements que us permetin incrementar 
el valor afegit del vostre establiment.

• Conèixer les tendències actuals per a la millora 
contínua dels negocis detallistes.

Programa.
1ª SETMANA

Dia 1. Introducció, tipus d’aparadors, estructura, què 
necessita un bon aparador (espai, fons, llums, tarima, 
suports i decoració).

Dia 2. CLASSE PRÀCTICA

2ªSETMANA

Dia 1. Idees, com arribar a una bona idea, procés 
creatiu, formes d’inspiració.

Dia 2. CLASSE PRÀCTICA

3ª SETMANA

Dia 1. Productes decoració i el missatge dels colors.

Dia 2. CLASSE PRÀCTICA

4ª SETMANA

Dia 1. Procés de realització d’un aparador. Passos, 
tempo, ordre, detalls i neteja.

Dia 2. CLASSE PRÀCTICA, REALITZACIÓ D’UN 
APARADOR COMPLET.

Com s’estructura el 
seminari?
El seminari d’aparadorisme, s’estructura 
en 8 sessions d’ 2.5 h (20 h en total) que 
s’imparteixen de forma presencial, al 
migdia, durant 4 setmanes (2 dies per 
setmana).

El primer dia de la setmana,  es 
realitzarà una sessió teòrica sobre 
diferents tècniques i conceptes i el 
segon dia una sessió pràctica amb els 
continguts del dia anterior.

Qui impartirà el 
seminari? 
El seminari serà impartit per Mònica 
Pla, especialista en aparadorisme i in-
teriorisme amb una trajectòria de més 
de 20 anys i  amb reconeixements i 
premis nacionals i internacionals en 
aquestes disciplines.

A qui va dirigit?
Comerciants

Emprenedors/es del sector comercial

On s’impartirà?
A la seu del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre. Pl. Sant Roc, 2. Móra 
d’Ebre.


