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Del 2 al 6 de Juny de 2019

Un viatge experiencial organitzat per la Cambra, 
adreçat a empreses i entitats implicades en la 
potenciació d’Andorra com a destinació de compres.

RETAIL TRAINNING TOUR EXPERIENCE

TÒQUIO



És un viatge experiencial on coneixeràs les noves estratègies 
que s’estan desenvolupant en el sector del retail, per a que 
puguis adaptar-te als nous hàbits del consumidor actual. 
Durant el viatge recorreràs les botigues de referència.

La Maria Segarra i l’Stella Canturri t’ajudaran en tot moment 
a detectar nous conceptes i estratègies comercials. Una 
oportunitat per trencar amb la rutina i dedicar temps a cercar 
noves idees que contribueixin a innovar, consolidar i 
internacionalitzar el teu model de negoci.

Visitarem Harajuku, Omotesando-Aoyama, Shibuya i
Daikanyama, Roppongi, Shinjuku, Ginza...

RETAIL TRAINNING TOUR EXPERIENCE

QUÈ ÉS?
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PER QUÈ TÒQUIO?
• Tòquio és una de les ciutats líders en tendències, com ara 

Nova York, Londres o París. El dinamisme i la vitalitat del centre 
de Tòquio són propis d’una ciutat internacional on cada dia
milions de persones compren, dinen o es relaxen en el poc
temps d’oci del que disposen.

• Els espais de comerç i restauració es caracteritzen per la 
innovació, la sobrietat i el minimalisme del seu disseny, no 
exempts, però, d’atreviment i sorpresa. La fusió de l’estil més
pur japonès amb el disseny occidental fan de Tòquio una ciutat
amb personalitat pròpia.

• Tòquio ofereix als empresaris una explosió de creativitat i 
innovació; treballa, al mateix temps, diferents targets, com
teenagers i l’home, que en els mercats occidentals no estan
tan desenvolupats.

• És una ciutat que s’anticipa al futur del sector comercial.

• Treballar el concepte comercial.

• Reflexionar sobre l’èxit i la viabilitat d’un producte.

• Detectar noves tendències i hàbits del consumidor.

• Replantejar l’estratègia de la teva empresa.

• Detectar oportunitats de negoci.

QUÈ HI FAREM?
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QUÈ T’APORTARÀ?

ESTRATÈGIA COMERCIAL
Analitzaràs les estratègies comercials que s’estan
desenvolupant a la ciutat i t’aportarà els
coneixements per definir un posicionament clar i 
diferenciat del teu model de negoci.

EXPERIÈNCIA DE COMPRA
Experimentaràs les sensacions que transmet
un punt de venda quan es visita des del punt
de vista del consumidor.

VISIÓ INTERNACIONAL
Tindràs una visió més àmplia i global del sector 
del retail, que t’ajudarà en la presa de decisions.
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• Retail
• Hosteleria
• Restauració

Aquesta formació s’adreça a totes les empreses i entitats implicades en 
la potenciació d’Andorra com a destinació de shopping com ara...

?
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A QUI S’ADREÇA?

• Real Estate
• Entitats
• Associacions de comerciants
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QUÈ INCLOU?

Suport tècnic a càrrec 
d’especialistes en retail, 
durant tot el recorregut.

3

Programa estructurat, 
dissenyat i adaptat a les 

necessitats dels participants.
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Viatge de 3 dies a Tòquio, amb 
un recorregut exhaustiu pels 

millors retails de la ciutat.
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Jornada de conclusions per 
intercanviar opinions i 
valoracions sobre els 

conceptes comercials apresos.
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CONTACTE
Per informació i inscripcions:

Stella Canturri
email: stella@ccis.ad

Telèfon: 80 92 92


