
Curs pràctic per a 
EMPRENEDORSCOMERCIALS 
amb tècniques 
D'ALT RENDIMENT 

FORMACIÓ



El Col·legi Oficial d’Agents Co-
mercials de Lleida ha organitzat 
la 2a edició del curs “Emprene-
dors comercials amb tècniques 
d’alt rendiment”.

Aquesta 2a Edició presenta 
continguts de Tècniques de 
Venda i Tècniques de Negoci-
ació. 

Va dirigit als agents comercials 
que ja exerceixen la professió i 
volen millorar els seus coneixe-
ments i als nous professionals 
que comencen a treballar en el 
món comercial.

L’objectiu principal del curs és 
ser capaç de dur a terme ne-
gociacions exitoses i analitzar 
i comprendre els elements que 
intervenen en una presentació 
comercial i les necessitats dels 
clients.

Els professionals que imparti-
ran el curs us donaran el suport 
per elaborar el projecte final 
inherent a l’obtenció del títol 
avalat pel Consell de Catalunya 
i el Col·legi Oficial d’Agents 
Comercials de Lleida. 

EL CURS CONSTARÀ DE:

• 70 hores lectives

• 23 sessions

• del 16 de setembre al 

28 de novembre de 

2019

• els dilluns i els dijous

• de 18 a 21 hores

CURS 
GRATUÏT 

ASSISTÈNCIA 
OBLIGATÒRIA



TEMARI
Adquisició de coneixements sobre el procés comuni-
catiu en una situació de venda.La presentació. L’anàlisi 
de necessitats. L’argumentació.

Aprenentatge per a detectar indicis de compra per a 
presentar el preu i tancar la venda. El tractament de 
les objeccions. Tècniques de presentació del preu. 
Tècniques de tancament.

Anàlisi i aprofundiment en els conceptes, metodologi-
es i eines per a una negociació avantatjosa. El conflic-
te. Concepte de negociació. Models i estratègies de 
negociació.

Enfrontament de les situacions de negociació. Les di-
mensions psicològiques. Sortides de les situacions de 
bloqueig.
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Patrocinadors

Informació i matrícula: 

C/ Xavier Puig i Andreu, 46, baixos 25005 Lleida
Tel. i fax 973 249 416

info@coaclleida.cat - www.coaclleida.cat

Col·laboradors

Institucions

Amb el suport de


