Petites empreses
agroalimentàries II: la
comercialització
Jornada tècnica
SOLSONA, dijous 12 d’abril de 2018

Presentació
Un cop posada en marxa l’activitat
agroalimentària,
cal
vendre
el
producte. Com definim l’estratègia de
comercialització?
Aquesta jornada té per objectiu oferir
una visió general sobre els circuits
curts de comercialització existents per
a productes agroalimentaris (a la finca
o obrador, al mercat, on-line, a
domicili, cooperatives de consumidors,
restauració, botigues especialitzades,
etc.), els avantatges i inconvenients de
cadascun d’ells, i aportar d’aquesta
manera informació útil que ajudi al
productor a definir la seva pròpia
estratègia.

Programa
16.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Isabel Rovira Ciuró. Directora de l’Escola Agrària del Solsonès.
16.45 h Comercialització del producte agroalimentari artesanal:
tipologies de circuits curts de comercialització. Presentació
d’exemples i casos pràctics
Sra. Núria Serena. Raiels, Iniciatives que arrelen.
18.00 h Pausa
18.15 h Definim o revisem la nostra estratègia de comercialització.
Treball pràctic individual i posada en comú.
Sra. Núria Serena. Raiels, Iniciatives que arrelen.
19.30 h Fi de la Jornada

La sessió combina la presentació de
continguts teòrics, exemples, i la
realització d’un exercici pràctic, que
ajudi a les persones assistents a
definir, o bé, revisar la seva estratègia
de comercialització.
S’adreça
a
petites
empreses
agroalimentàries en procés de creació
o bé recentment creades.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària del Solsonès
Ctra. Manresa-Solsona, km 77
25286 OLIUS (El Pi de Sant Just)

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de: l’Escola Agrària del
Solsonès (Tel.: 973 48 07 13 - A/e: aecasol.daam@gencat.cat),
presencialment o indicant en el correu el vostre nom i cognoms i, a
l’assumpte, “Jornada PATT comercialització”.

Raiels, iniciatives que arrelen

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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