Fòrum Verge Extra

Valors diferencials de l’Oli d’Oliva
Verge Extra i la seva nova
comercialització
Jornada tècnica en línia
Divendres 25 de setembre de 2020

Presentació
En el marc del Fòrum Verge Extra: oli i
territori, hem organitzat aquesta
jornada
entorn
de
la
nova
comercialització de l'Oli d'Oliva Verge
Extra.
La nova realitat sorgida de la
pandèmia de la Covid19 ens porta a
una profunda revisió dels nostres
canals
de
comercialització,
en
especial en relació a la venda on-line i
la incorporació de nous valors afegits
que ens permetin diferenciar-nos i
superar la competència.
La jornada es proposa com una
oportunitat per poder debatre i
reflexionar
entorn
dels
atributs
comercials que poden relacionar-se
amb l’Oli d’Oliva Verge Extra produït a
les nostres terres i compendre com
aquests poden incorporar-se a les
noves estratègies comercials.

Programa
11.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Carmel Mòdol, director General d’Alimentació Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
11.10 h Presentació del projecte TRANSGROWTH
Sra. Anna Castellví Méndez, responsable d’assessorament tècnic de la
Sub-direcció General d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries. DARP.
11.20 h La venda directa, els canals curts i la noció de comerç de
proximitat
Sr. Joan Morales, director de DESCOBRIR.CAT.
11.40 h Oli d’Oliva Verge Extra i nous hàbits de consum
Sr. Toni Massanés, director general de la fundació ALICIA
12.10 h Els valors i posicionament comercial de l’Oli d’Oliva Verge Extra
Dr. Manuel Parras, catedràtic en comercialització i investigació de
mercats de la Universitat de Jaén.
12.30 h Fòrum obert amb les persones assistents
Moderat per: Sr. Juanjo Pérez, tècnic de desenvolupament local de la
Comunitat de Municipis del Segrià Sec
13.00 h Cloenda de la Jornada
Sr. Mario Urrea, president de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec.

Organització

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir-la us podeu
inscriure a la jornada mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat d’inscripcions.
Un dia abans de la jornada ens posarem en contacte amb vosaltres per enviarvos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Comunitat de Municipis del
Segrià Sec (info@segriasec.org ) o a la pàgina web del Fòrum:
www.forumvergeextra.cat

@ruralcat
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