


Més informació:

Regidoria Comerç i Turisme
C/ de la Cort, 3

comerc@valls.cat
Tel. 977 63 60 13
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COM T’AJUDEM?

T’oferim assessorament i acompanyament 
individualitzat durant tot el procés de 
digitalització del teu comerç amb l’objectiu 
de crear una proposta de valor atractiva que 
t’ajudi a incrementar les vendes i arribar a 
tots els clients.

QUINS RECURSOS T’OFERIM?

La implementació de les eines i recursos per 
promoure la transformació digital i de nous 
models de negoci que ofereix el projecte: les 
aplicacions de venda en línia Approp i Clic-
cat/Zerca  i les xarxes socials per fomentar 
les compres en línia.

QUINA FORMACIÓ TENS AL TEU ABAST?

Oferim 11 cursos de 5 hores cadascun impar-
tits per experts en la formació de competèn-
cies digitals en l’àmbit de l’ecommerce.

COM VISUALITZO ELS MEUS PRODUCTES?

Un professional de la fotografia us ajudarà en 
l’elaboració de les fitxes dels diferents pro-
ductes de cada establiment comercial.

QUINA DIFUSIÓ EN FAREM?

Dissenyarem campanyes de màrqueting i co-
municació per difondre aquests nous canal de 

6

7

8

venda en línia i els establiments comercials 
participants.

HAURÉ D’ASSUMIR ALGUN COST?

Aquest projecte, que no suposa cap cost addi-
cional per l’establiment comercial, té un pres-
supost de 60.000 € que assumeix de forma 
íntegra el Consorci de Formació Contínua de 
Catalunya que finança totes les despeses per-
què aconsegueixis digitalitzar el teu comerç i 
arribar amb més eficàcia al teu client.

QUINA DURADA TÉ EL PROCÉS?

En 6 mesos et podràs llençar a vendre per In-
ternet.

COM EM PUC ADHERIR?

Per incriure’t, envia un correu electrònic a 
comerc@valls.cat amb el nom del teu comerç 
i la persona responsable.
Les places són limitades i per ordre de sol·lici-
tud. No t’ho pensis, t’acompanyarem en tot el 
procés de digitalització del teu comerç!


