X Trobada sobre els reptes de futur de l’empresa agrària

12 accions per vendre els
productes agroalimentaris
amb èxit per Internet
Jornada tècnica de referència
TORRES DE SEGRE, divendres 2 de març de 2018

Presentació
Segurament, en l’entorn tecnològic
actual us han plantejat les següents
preguntes: vols començar a vendre els
teus productes agroalimentaris per
internet? o vols millorar les teves
vendes online?.
Per donar resposta en el marc de la X
edició de la Trobada sobre els reptes
de futur en l’empresa agrària, es
tractaran i es debatran, de forma
dinàmica i interactiva, les accions
fonamentals per a la venda exitosa
mitjançant Internet dels productes
agroalimentaris de la mà d’un
excel·lent professional del sector.

Programa
9.30 h Inscripcions
9.45 h Presentació i benvinguda de la Jornada
Il·lm. Sr. Joan Carles Miró, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre.
Sra. Clara Porta, delegada d’ACCIÓ a Lleida.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a
Lleida.
10.00 h Estratègies a utilitzar per tenir èxit en la captació dels clients,
posicionament i visibilitat a Internet
Sr. Carles Argemí, consultor especialitzat en Màrqueting Digital,
emprenedor online i professor del màster i grau de Màrqueting de
EUNCET (UPC).
11.00 h Esmorzar Networking
11.30 h Factors a tenir en compte per vendre un producte agroalimentari
per Internet
Sr. Carles Argemí, consultor especialitzat en Màrqueting Digital.
12.30 h Espai de debat
12.45 h Fi de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Plaça Catalunya
25170 TORRES DE SEGRE

Ajuntament de Torres de Segre

Col·laboració
AVECA
Fènix Fresh, SA
Fruites Fidel Català, SA
Fruites Font
Fruites Siurana

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:

 Serveis Territorials del DARP a Lleida, Tel.: 973 246 650 - A/e:


pattstlle.daam@gencat.cat
Ajuntament de Torres de Segre, Tel.: 973 796 005

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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