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

Consultes  

ApCe 
Av. Diagonal, 472 - 476 entresòl 08006 Barcelona

Tel  902 37 49 67 ·  Fax 93  237 36 92 
formacio@apcebcn.cat
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Inscripcions per rigorós 

ordre de sol·licitud.
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A la finalització, l’APCE lliurarà certificats 
d’assistència a totes les persones inscrites que 

segueixin el desenvolupament dels cursos.

Organitza:
Associació de Promotors de Barcelona
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  902 374 967· Fax 93  237 36 92 
E-mail: formacio@apcebcn.cat · www.apcebcn.cat
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Introducció
Màrqueting immobiliari en l’obra nova
3, 5, 10, 12, 17 i 19 de maig de 2016
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 cri-
si, 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 prò-
pia 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 digi-
tals 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 neces-
sàries per a potenciar les vendes en el sector immobiliari. el pre-
sent seminari, pretén ser una ajuda per a reorientar la política co-
mercial amb l’objectiu d’incrementar els beneficis empresarials.

Sessió 3 de maig 
16.00 h - 19.00 h
Viabilitat comercial d’una promoció immobiliària
Sr. Carles Albiol 
Director de Comercialització, Màrqueting i Promocions d’Actual 
BCN Capital Advisors

Sessió 5 de maig
16.00 h - 19.00 h
Anàlisi del mercat: demanda i oferta. Residencial i no resi-
dencial. Estratègia per a portar a terme amb èxit una pro-
moció immobiliària
Sr. Carles Hernández 
Director Comercial eSpIRALL peNeDÈS
Sr. Antoni picó 
Cap d’expansió GRUp TORT

Sessió 10 de maig
16.00 h - 17.30 h
Neuromàrqueting aplicat adaptat al sector immobiliari 
Sr. Nello D’Angelo
CeO estrella polar Consulting S.L. executive and Corporate Coach

17.30 h - 19.00 h
La relació comercial amb el client: tècniques de negociació. 
El tancament de la venda en l’obra nova
Sr. Moisés Ruiz
CeNIC

Sessió 12 de maig
16.00 h - 17.30 h
La certificació energètica d’edificis. Estalvi econòmic i energètic 
en el consum com a element de comercialització
Sr. Lluís Morer
Director d’Eficiència Energètica ICAEN

17.30 h - 19.00 h
Com vendre al client estranger. Tendències
Sra. Maria Danilova
property Consultant a engel & Völkers MMC Barcelona

Sessió 17 de maig
16.00 h - 19.00 h
Màrqueting immobiliari mitjançant les xarxes socials i internet. 
La importància de la pàgina web. Definició del pla de màrque-
ting immobiliari empresarial en internet. Publicitat immobiliària
Sr. Miquel Ángel López Colillas
CeO en Colillas Branding

Sessió 19 de maig
16.00 h - 17.30 h
Màrqueting immobiliari mitjançant internet. Informació immo-
biliària en temps real
Sra. Raquel Ojeda
Workshop Manager de Idealista
Sr. Daniel de Pozo 
Director de Operaciones de TerceroB

17:30h a 19:00h 
Noves eines virtuals per a la comercialització d’una promoció 
en construcció
Sr. Isidro Navarro
professor de La Salle
Sr. Josep Lluís Gil
professor de La Salle

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del programa Ado-
be Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar los campos del 
formulario, guardar el documento con los datos que se piden y hacer clic en el 
botón “enviar”. Si se encuentran con algún problema para enviar el documento 
rellenado, por favor descarguen el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el 
mismo. Para cualquier duda y/o aclaración: formacio@apcebcn.cat

Inscripció
Màrqueting immobiliari en l’obra nova
3, 5, 10, 12, 17 i 19 de maig de 2016
Sala Auditori ApCe
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo
08006 Barcelona

empresa Associada
empresa NO Associada

empresa

Nom

Adreça

població i Codi postal

e-mail

Dades de l’assistent
Nom

Càrrec

e-mail

Telèfon

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