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Inscripció per a empreses Associades
Màrqueting Immobiliari en l’obra nova
Dijous 1 d’octubre de 2015 
Sala Auditori Apce
Av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

Introducció
Màrqueting Immobiliari en l’obra nova
Dijous 1 d’octubre de 2015
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 àmplia-
ment els nous reptes que planteja aquesta nova situació. 

A més, les empreses promotores hauran de continuar su-
portant 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 saber que 
les xarxes d’informació i comunicació s’han transformat, a 
l’igual que els suports que les sustenten.

A més, atreure l’interès dels inversors estrangers en el sec-
tor immobiliariés un objectiu.Durant el darrer exercici les 
inversions immobiliàries a espanya per part de ciutadans 
estrangers van superar àmpliament els 6.000 milions d’€,  
segons dades del Bancd’espanya.

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 una sessió encaminada a donar 
resposta a totes aquestes qüestions.

09:00 - 09:30 

09:30 - 10:00

10:45 - 11:15

10:00 - 10:45      

11:15 - 12:00

programa

Inscripcions i consultes
Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92 · aula@apcebcn.cat

places limitades
Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat, 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”. Per a qualsevol 
dubte i/o aclariment: aula@apcebcn.cat

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 14:00

Recepció i lliurament de documentació

Anàlisi del mercat: de la demanda 
potencial i de l’oferta

Sr. Miquel Flamarich
Soci de BcF consultors

Viabilitat comercial d’una promoció

Sr. carles Albiol
Director de comercialització i Màrqueting 
Actual Bcn capital Advisors

Pausa-Cafè

Màrqueting on line. El portal immobiliari

Sra. Raquel Ojeda
Workshop Manager de Idealista

Com vendre al client estranger

Sra. Laura perelló
Marketing Manager engel & Völkers

Noves eines digitals per a la comercialit-
zació d’una promoció en construcció

Sr. Isidro Navarro
professor de La Salle

Sr. Josep Lluís Gil
professor de La Salle 

Col·loqui

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@apcebcn.cat
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