Storytelling: el relat del

producte agroalimentari
local en restauració
Jornada tècnica
OLIUS, dimecres 24 d’abril de 2019

Presentació

Programa

La tècnica de màrqueting del relat o
“Storytelling”,
és
una
eina
comunicativa que es basa en explicar
la història d’un producte i aconseguir
d’aquesta manera una major connexió
emocional amb el client.

17.15 h Inscripcions i lliurament de la documentació

El relat sobre el producte pot abastar
diferents línies argumentals: des del
lloc de producció, com l’entorn natural
determina el caràcter dels seus
productes, la història del productor i el
seu negoci, l’origen de les matèries
primeres, la manera de produir-lo i el
perquè...

18.15 h Relat dels productes agroalimentaris de Solsona i Cardona –
“Producte d'Aquí" a la restauració
Sr. Carles Pujol, dinamitzador empresa agroalimentària de l’Agència
de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.

En l’àmbit de la restauració, es pot
utilitzar per divulgar i donar valor afegit
als productes agroalimentaris que se
serveixen.

17.30 h Com construir un relat (storytelling) sobre el producte local
aplicat a la restauració
Sra. Núria Alamon, Raiels, iniciatives que arrelen.

19.00 h Dinàmica pràctica traslladada a situacions reals que es troba el
personal de sala en el seu dia a dia en relació al producte local
Sra. Núria Alamon. Raiels, iniciatives que arrelen.
Sr. Carles Pujol, dinamitzador empresa agroalimentària de l’Agència
de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
19.45 h Fi de la jornada

La jornada s’adreça especialment a
regents de restaurants i personal de
sala. També pot ser d’interès per a
comerços
de
productes
agroalimentaris locals o artesans, i per
als mateixos productors.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària del Solsonès
Ctra. Manresa - Solsona, km 77
25286 - OLIUS (El Pi de Sant Just)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: l’Escola Agrària del
Solsonès (Tel.: 973 48 07 13 - A/e: aecasol.daam@gencat.cat), indicant en
el correu el vostre nom i cognoms i a l’assumpte, “Jornada PATT Relat”.
També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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