ADIN i ACC1Ó organitzen unes jornades formatives
sobre la participació en fires i tècniques de venda
Un dels objectius de la iniciativa és augmentar el profit que les empreses
poden obtenir de la seva presència al pròxim Saló Nàutic de Barcelona.
El curs serà d'una sola jornada i es donarà a diferents punts del litoral
català per facilitar l'assistència del màxim número d'interessats.
Barcelona, 15 de setembre de 2010 .- ADIN (Associació d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics) i ACC1Ó organitzen des d'aquest setembre unes jornades formatives sobre la
participació en fires i tècniques de venda amb l'objectiu “d'ensenyar als nostres associats
com poden treure el màxim profit de la seva participació en esdeveniments com el Saló
Nàutic de Barcelona, que tindrà lloc a principis de novembre, o qualsevol altre d'aquest
tipus”, afirma Òscar López, president d'ADIN. López creu que la iniciativa “será
especialment útil perquè, a banda de la part teòrica, inclou una part pràctica sobre els
millors instruments perquè les empreses puguin treure tot el rendiment possible de la
seva presència en una fira; i també pel fet que la formació la donarà un tècnic altament
qualificat que farà que el curs valgui realment la pena”.
En total el curs, que consta d'una sessió de vuit hores i es donarà en una sola jornada,
estará dividit en dos blocs: el primer versarà sobre la manera de preparar la participació
en una fira i el segon sobre tècniques de venda. A més, ADIN i ACC1Ó, per facilitar la
participació del màxim número d'empreses, han programat la formació a diferents punts
del litoral català entre setembre i octubre.
Aquesta iniciativa conjunta amb ACC1Ó s'inscriu en la col·laboració que ADIN manté
amb aquesta agència del govern català des que va impulsar la creació del clúster nàutic.
Es tracta d'una entitat, adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de
la Generalitat i que està especialitzada en el foment de la innovació i la
internacionalització empresarial. ACC1Ó col·labora amb entitats empresarials per sumar
sinèrgies i aconseguir que l’empresa catalana disposi d’un ventall més ampli
d’instruments per créixer en competitivitat.
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