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08006 Barcelona
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a apce@apcecat.cat
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de les tecnologies innovadores PropTech
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Inscripció, assistència
i documentació

12, 14, 19, 21 i 26 de juny de 2018
Sala Auditori APCE

Inscripció

Introducció

Temari i continguts

Comercialització i venda d’immobles
d’obra nova amb l’aplicació
de les tecnologies innovadores PropTech

Sessió 14 de juny

12, 14, 19, 21 i 26 de juny de 15:30 a 18:30 h
Les innovacions tecnològiques estan modificant la societat i les nostres vides. Cada cop més les activitats professionals evolucionen
d’una manera ràpida i molt canviant, buscant els beneficis que pot
aportar l’aplicació de les noves tecnologies desenvolupades. Aquí
és quan, en el sector immobiliari, apareix el concepte de PropTech,
que agrupa totes les noves aplicacions tecnològiques, de diverses
dimensions i diferent impacte en el sector.
El curs aportarà coneixements sobre les principals tecnologies, el
seu desenvolupament, les seves aplicacions pràctiques, les possibilitats que ofereixen i els casos d’èxit més rellevants gràcies a la
seva aplicació. Tot focalitzat sempre en el sector immobiliari d’obra
nova, de cara a la comercialització dels productes. Són uns coneixements que resulten imprescindibles per als promotors i els agents
immobiliaris que vulguin dur a terme projectes exitosos avui dia.
Com a innovació metodològica, s’incorporarà la participació en una
comunitat virtual dinamitzada per un expert, durant 7 mesos, per
tal de compartir les experiències posades en pràctica i seguir actualitzant els participants amb les novetats que vagin apareixent.
La coordinació acadèmica correrà a càrrec del Sr. Josep Jorge,
coordinador acadèmic d‘Immoscòpia Proptech, amb llarga experiència en l’aplicació de tecnologies al sector immobiliari.

Temari i continguts
Sessió 12 de juny
15:15 h - 16:45 h
Iniciatives i Expectatives del Sector PropTech a Espanya
Sra. Beatriz Toribio
Directora d’Estudis i Assumptes Públics, SCHIBTED (Fotocasa/
Habitaclia)
Sr. Alfredo Díaz-Araque
Director Immobiliari, CITIBOX
17:00 h - 18:30 h
Eines Tecnològiques utilitzades i alternatives. Necessitats no
resoltes pels promotors
Sr. Josep Jorge
Director de PropTech de AW/FOMENTI

15:15 h - 16:45 h
BIM i la Comercialització de Projectes Immobiliaris
Sr. Francisco Diéguez
Director General ITEC
17:00 h - 18:30 h
Relació amb els Clients Digitals: eines tecnològiques i processos innovadors del Promotor
Sra. Ana Ramos
Directora de Màrqueting i Comunicació de Neinor Homes

Sessió 19 de juny
15:15 h - 16:45 h
Eines tecnològiques de captació del Client Digital
Sr. Lluís Feliu i Roe
Director de Comunicació & Marketing, WEB EN APP. E-DEON.NET
17:00 h - 18:30 h
Plans de comercialització d’immobles pel Client Digital
Sr. Guifré Homedes Amat
Director General, AMAT

Sessió 21 de juny
15:15 h - 16:45 h
Comunicació i ús de plataformes en l’era del client digital
Sr. Carlos Andreu, CEO
Soci-Fundador, COOKIEBOX
Sr. Miguel Angel Bugallo Pérez
Desenvolupament Negoci, PRONEST
17:00 h - 17:45 h
Aplicació de la Tecnologia en una xarxa comercial immobiliària
Sr. François Carriere
Soci-Director de COLDWELL BANKER SPAIN
17:45 h - 18:30 h
Sr. Josep Manel Ventosa
Director de Comercialització i Màrqueting, SOLVIA

Sessió 26 de juny
15:15 h - 16:45 h
Eines Tecnològiques Relacionals amb el Client Digital
Sr. Alberto Fernández-Aller de Roda
Director Corporatiu, PRINEX
Sr. Juanma Vila
Business Development Manager, QUONEXT
17:00 h - 18:30 h
La innovació tecnològica en la comercialització d’obra nova
Sra. Mireia Garcia Roca
Directora Innovació, FORCADELL
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Inscripcions i consultes
Tel 932 374 967 · Fax 93 237 36 92
formacio@apcecat.cat
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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

