Dimarts Emprenedor
El Comerç de Proximitat. Reptes per al futur.
El 27 d’octubre de 2015 a les 19:00
El Comerç de Proximitat és l'ànima d'un territori, el dinamitzador, l'ADN del barri o de la comunitat
que representa. El seu èxit és l'èxit de tota la població ja que repercuteix decididament en la seva
economia de la mateixa manera que, el seu fracàs, contribueix en la pèrdua de la identitat local.
Darrere de cada empresa, de cada idea, hi ha persones, professionals i famílies. I tot i que les
iniciatives individuals són necessàries, no serien suficients per fer front a la ferotge competència
d'un mercat globalitzat. Per tant, avui dia són fonamentals els plans integrals que agrupin forces i
capitalitzin sinèrgies mitjançant un model concret que aprofiti les oportunitats i faci front a les
amenaces.
-

Quins són els actius principals
locals?

-

Què sabem fer bé i de quines
sinèrgies disposem?

-

Què demanden els consumidors
actuals i futurs?

"La formiga solitària que va voler
construir el seu propi niu, va fracassar.
Llavors, la resta de la colònia la va
convidar a un projecte comú per
convertir-se en un súper organisme”

-Estic preparat per als propers reptes?

En aquesta ponència, abordarem quins són alguns dels pilars fonamentals que sostenen el
Comerç de Proximitat, des d'una perspectiva pràctica, de manera que aportin llum als
professionals que dia a dia defensen els seus negocis i també a aquells nous emprenedors que
nodreixen, de la mateixa manera, el necessari sistema econòmic local. Anem a obrir finestres
perquè els assistents tinguin una visió més àmplia sobre els reptes als quals hauran d'enfrontar-se
i saber detectar quines són les seves pròpies limitacions. El comerç de proximitat es converteix,
doncs, en un projecte comú i on l'emprenedor necessita eines i no pot sentir-se sol.
Ponent: Ferran Herraiz i Faixó, Economista, Professor associat Dpt. Economia i Organització d'Empreses
de la UB. MBA per la UB i Senior Executive per ESADE i BABSON. Membre del Registre d'Economistes
Docents i Investigadors (REDI). Directiu de multinacionals de gran consum, assessor per a diverses
empreses i soci director de AuladeManagement i Managementfactors.

Lloc: Sala de Juntes – Ajuntament d’Altafulla
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43893 - Altafulla
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