És hora de comercialitzar el
nostre producte.
Per on comencem?
Jornada tècnica en línia
Dijous 6 de maig de 2021

Presentació
L’obertura de nous canals de
distribució com ha estat la venda online
durant la Covid-19 ha fet que s’acceleri
el procés de digitalització de les
empreses agroalimentàries. Aquest
canal de distribució online s’ha
accelerat i els aspectes com el preu o
com diferenciar el teu producte són
claus per enfocar una bona política de
comercialització.
En aquesta jornada es vol donar les
pautes per fixar una bona política de
preus, així
com l’evolució del
ecommerce en els propers mesos i la
importància dels segells de qualitat per
a les empreses per afrontar amb èxit
aquest canal de distribució que cada
cop és més important en el sector
agroalimentari.
La jornada s'inclou dins el seminari
tècnic: Aspectes estratègics per a la
comercialització
i distribució
del
producte local, un conjunt de 3
sessions virtuals que acullin diferents
temàtiques relacionades amb el
màrqueting, la comercialització i la
distribució per als establiments rurals.

Programa
19.00 h Presentació de la jornada
Sra. Iolanda Alarcón Ruiz. AODL del Consell Comarcal del Segrià.
19.05 h “Pricing”: com saber el preu d’un producte agroalimentari local
que està disposat a pagar el teu client
Sr. Eduard Cristóbal Fransi, doctor en Economia i professor de la
Universitat de Lleida i de la Universitat Oberta de Catalunya.
20.00 h L’ecommerce: Amenaces i oportunitats.
Com es preveu que el comerç electrònic avanci en els propers
mesos en el sector agroalimentari?
Sr. Marco Milanovic Aurellano. director de Marketing a ACTIUM
Digital by SEMIC.
21.00 h Segells de qualitat: un valor afegit per a la teva empresa i el
teus productes
Sra. Roser Montero Visent. Tècnica de la Secció d’Indústries i
comercialització dels Serveis Territorials del DAAM a Lleida.
22.00 h Cloenda de la jornada

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per més informació podeu contactar amb la Sra. Iolanda Alarcón
(A/e: ialarcon@segria.cat)
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