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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 dinà-
mica fruit de la reactivació financera general del país i d’una conjun-
tura 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 al-
tres 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 suportant en els pro-
pers anys una dura competència. per això les empreses s’han de preparar 
per sortir de la seva letargia buscant i aplicant fórmules que vagin dissen-
yant 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 ven-
des 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

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

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

Sessió 15 de novembre
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

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 (blog-
ging 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 
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