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El Màrqueting immobiliari en l’obra nova
adaptat al nou escenari

Als assistents als cursos se’ls facilitarà una àmplia i
completa documentació del contingut dels mateixos.

Sala Auditori APCE
Av. Diagonal 472-476 · entresòl
08006 Barcelona
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Places limitades.
Inscripcions per rigorós
ordre de sol·licitud.

CP

Població
Telèfon

Fax
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A la finalització, l’APCE lliurarà certificats
d’assistència a totes les persones inscrites que
segueixin el desenvolupament dels cursos.
Efectiu

Xec

2

Transferència bancària (CC núm. 2100-3368-20-2500000790)

1

Sol·liciti que la seva entitat ho notifiqui a APCE
2
A la seu de l’Associació

Inscripcions i consultes
Tel. 93 237 49 67 · Fax 93 237 36 92
formacio@apcecat.cat

Places limitades
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Organitza:
Associació de Promotors de Catalunya
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel. 93 237 49 67· Fax 93 237 36 92

E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcebcn.cat

Empreses col·laboradores:

El Màrqueting immobiliari en l’obra nova
adaptat al nou escenari

Inscripció

6, 8, 13, 15, 20 i 22 de novembre del 2017
Sala Auditori APCE

Inscripció

Introducció
El Màrqueting immobiliari en l’obra nova
adaptat al nou escenari
6, 8, 13, 15, 20 i 22 de novembre del 2017
Sala Auditori APCE
El sector de la promoció immobiliària està entrant en una nova dinàmica fruit de la reactivació financera general del país i d’una conjuntura econòmica més favorable. Enrere queden anys de crisi, d’atonia i
d’escassa producció.
Aquest nou escenari dibuixa alhora un nou panorama per a les empreses
promotores ja que, entre d’altres aspectes, des del 2007 ençà moltes altres coses han canviat. Entre elles, la pròpia composició de la demanda,
els mercats i la informació sobre productes. Per tant cal conèixer àmpliament els nous reptes que planteja aquesta nova situació.
A més, les empreses promotores hauran de continuar suportant en els propers anys una dura competència. Per això les empreses s’han de preparar
per sortir de la seva letargia buscant i aplicant fórmules que vagin dissenyant un futur estable. I, entre d’altres coses, han de conèixer i detectar
les necessitats de la demanda, han de saber que les xarxes d’informació i
comunicació s’han transformat, a l’igual que els suports que les sustenten,
atreure l’interès dels inversors estrangers, així com les noves eines digitals
que estan funcionant en la comercialització d’una promoció.
Tot plegat, conforma per a les empreses promotores una nova forma de
fer les coses i, per això, l’interès de l’Associació per presentar un seminari
encaminat a proporcionar les eines necessàries per a potenciar les vendes en el sector immobiliari. El present seminari, pretén ser una ajuda per
a reorientar la política comercial amb l’objectiu d’incrementar els beneficis
empresarials.

Sessió 6 de novembre
16.00 h - 17.30 h
Viabilitat comercial d’una promoció immobiliària
Sr. Carles Albiol
Director de Comercialització, Màrqueting i Promocions d’Actual
BCN Capital Advisors
17.30 h - 19.00 h
Anàlisi del mercat: demanda i oferta. Estratègia per a portar
a terme amb èxit una promoció immobiliària residencial i no
residencial
Sr. Guifré Homedes
Director Oficina Amat Finques
Sr. Gerard Plana
Director del Departament d’Industrial-Logística. Forcadell
Sr. Antonio López
Soci - Director Àrea d’Immobiliaria d’Empresa. Forcadell
Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del programa Adobe Acrobat i Adobe
Reader, de manera que si hi estan interessats han de complimentar els camps del formulari,
guardar el document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. Si es troba amb
algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, descarreguin el PDF el seu ordinador i
omplin-lo des del mateix. Per a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

Sessió 8 de novembre
16.00 h - 16.45 h
L’internet de les coses per a l’habitatge
Sr. Marc Nogués
Responsable de Segment Prescripció de Simón
16.45 h - 19.00 h
Disseny del producte per adaptar l’habitatge a la demanda actual.
Anàlisi del valor afegit de les innovacions aplicades al procés
immobiliari
Sra. Anna Guanter
Directora d’Innovació UN DPD - SOLVIA
Sr. Hugo Puglisi
Director Comercial UN DPD – SOLVIA
Sr. Juan Manuel Borrás
Director Construcció UN DPD – SOLVIA
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Av. Diagonal 472-476 · entresòl
08006 Barcelona

Empresa
Empresa Associada
Empresa NO Associada

Sessió 13 de novembre
16.00 h - 19.00 h
La venda del producte immobiliari amb la Programació Neuro
Lingüística
Sr. Nello D’Angelo
CEO Estrella Polar Consulting S.L. Executive and Corporate Coach

Nom

Sessió 15 de novembre

e-mail

16.00 h - 17.30 h
Cóm vendre al client estranger
Sr. Ramón Riera
President FIABCI Europa i Espanya
17.30 h - 19.00 h
Màrqueting Immobiliari sota la influència d’Internet. Definició
del PMI (Pla de Màrqueting Immobiliari)
Sr. Miquel Àngel López
CEO en Colillas Branding

Telèfon

Sessió 20 de novembre
16.00 h - 19.00 h
Màrqueting Immobiliari sota la influència d’Internet. Qué cal
fer?: disseny i arquitectura web, SEO (posicionament web),
SEM (Ads, Display, Remarketing), Content Marketing (blogging i xarxes socials) i Branded content (continguts propis,
microsites…). Els portals immobiliaris
Sr. Miquel Ángel López
CEO en Colillas Branding

Sessió 22 de novembre
16.00 h - 17.30 h
Noves eines virtuals per a la comercialització d’una promoció
en construcció
Sr. Jose Javier Quintana
Director comercial de BIZIONAR
17.30 h - 19.00 h
Cas pràctic d’una promoció
Sra. Ana Ramos
Directora de Marqueting & Comunicació Neinor Homes

Adreça
Població i Codi Postal

Dades de l’assistent
Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

Nom
Càrrec
e-mail
Telèfon

Inscripcions i consultes

Tel. 93 237 49 67 · Fax 93 237 36 92
formacio@apcecat.cat

Places limitades
L’APCE posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes
dictades per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a
l’APCE, a apce@apcecat.cat

