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MATRÍCULA - Cursos de Formación Arteixo CCA 2017  

DIRIXIDOS A: Autónomos e Empregados do Pequeno Comercio, Hostalaría e Sector Servizos. 

OBXECTIVOS: Capacitar aos participantes para dirixir e rentabilizar o mellor posible os seus negocios, combinando 

habilidades en contidos tradicionais, así como en novas tecnoloxías. 

PRAZO DE MATRÍCULA: Do 1 ao 31 de Xullo.  

Enviar Inscripción por calquera destes medios: Correo electrónico: cca@ccaarteixo.com / Whatsapp: 608 549 011 

Oficina/Buzón: Despacho de Arteixo CCA en  Rúa Mestre Mateo, nº10 Baixo 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN: Socios CCA: 30 €/alumno NON-Socios CCA: 60 €/alumno.  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS: Cada comercio poderá inscribir cantos participantes desexe e en cantos cursos desexe. No caso 

de non haber prazas suficientes, terán prioridade: 1.- Socios do CCA. 2.- Un (1) alumno de cada establecemento/comercio. 3.- 

Un curso a escoller por establecemento. 4.- Orde de Inscripción 

INSCRIPCIÓN: 

COMERCIO: __________________________   CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________ 

DIRECCIÓN (Non-Socios): _____________________________________ TELÉFONOS: __________ / _________ 

TIPO DE APORTACIÓN:         Socio CCA (30 €/alumno)                  NON-Socio CCA (60 €/alumno)          
 

NOME E APELIDOS do ALUMNO/A: _________________________________________________________ 
1. Escaparatismo e Visual - Martes 5, Mércores 6 e Xoves 7 de SETEMBRO 
2. Redes Sociais Avanzazado - Martes a Xoves, días 19-20-21 e 26-27-28 de SETEMBRO 
3. Xestión e Economía na Pequena Empresa - Martes a Xoves, días 7-8-9 e 14-15-16 de NOVEMBRO.  

4. Atención ao Cliente e Vendas - Martes a Xoves, días 21-22-23 e 28-29-30 de NOVEMBRO 

 

1.- ESCAPARATISMO E VISUAL (8 Horas) 

OBXECTIVOS: Formación e reciclaxe de propietarios e empregados de establecementos comerciais, para acadar escaparates e 
distribucións en tenda que incrementen as vendas e a estética das dos escaparates do comercio local.  

CONTIDOS: Concepto de escaparate e que mostrar nel. Adaptarse á tempada. Orixinalidade, creatividade e innovación. Sicoloxía 
da cor. Iluminación. Práctica real de cada alumno no seu propio negocio; estudo das peculiaridades do escaparate e o visual de 
cada tenda. 

DATAS:  En AULA o Martes 5, Mércores 6 e Xoves 7 de SETEMBRO. 1,5 horas/día.  
DATAS: En TENDA: 2 Días (2h/día) en horario comercial (entre o 8 e o 16 de Setembro) 

HORARIO de AULA: Numera do 0 ao 3 os teus horarios preferidos: (0= este horario é imposible para min; 1= este é o meu 

horario preferido; 2= se non é posible o meu favorito, este é a miña 2ª opción; 3= este é a miña 3ª opción). 

        08:30 a 10:00 horas           14:30 a 16:00 horas                    21:00 a 22:30 h 
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COMERCIO: ________________________________________________________ 
 

2.- REDES SOCIAIS aplicadas ao Pequeno Comercio (Avanzado) (9 horas) 

OBXECTIVOS: Capacitar ao responsable de tenda para mellorar a imaxe e as vendas do seu negocio usando as redes sociais.  

CONTIDOS CURSO AVANZADO: Administrar unha páxina profesional de facebook. Crear publicacións útiles para o negocio. Como 
escribir e crear contenidos relevantes. Como facer, escoller e tratar  imaxes e como publicalas. Interpretar e usar as estadísticas. 
Realizar campañas de pago. Crear e administrar unha páxina de venda on line en facebook. 

DATAS: De Martes a Xoves, días 19-20-21 e 26-27-28 de SETEMBRO. 1,5 horas/día. 

HORARIO: Numera do 0 ao 3 os teus horarios preferidos: (0= este horario é imposible para min; 1= este é o meu horario 

preferido; 2= se non é posible o meu favorito, este é a miña 2ª opción; 3= este é a miña 3ª opción). 

              08:30 a 10:00 horas           14:30 a 16:00 horas                    21:00 a 22:30 h 
 

3.- CURSO DE XESTIÓN E ECONOMÍA na Pequena Empresa (9 horas) 

OBXECTIVOS: Definir erros frecuentes na xestión económica dos pequenos negocios. Capacitar a propietarios de pequenos 
negocios para un mellor control e tomas de decisións económicas. Dar a coñecer o uso de ferramentas básicas e sinxelas e a 
obtención de datos para a toma de decisións.  

CONTIDOS: Ferramentas básicas de xestión e control económico. Rutinas básicas de xestión e control da economía do negocio. 
Negociación con proveedores. Indicadores básicos de marcha da economía do negocio. 

DATAS: De Martes a Xoves, días 7-8-9 e 14-15-16 de NOVEMBRO. 1,5 horas/día. 

HORARIO: Numera do 0 ao 3 os teus horarios preferidos: (0= este horario é imposible para min; 1= este é o meu horario 

preferido; 2= se non é posible o meu favorito, este é a miña 2ª opción; 3= este é a miña 3ª opción). 

              08:30 a 10:00 horas           14:30 a 16:00 horas                    21:00 a 22:30 h 
 

4.- ATENCIÓN AO CLIENTE E VENTAS no Pequeno Comercio (9 h) 

OBXECTIVOS: Definir erros frecuentes na atención a clientes. Mellorar as técnicas de atención ao cliente e os cierres de ventas. 

CONTIDOS: Toma de decisións, xestión de conflictos, xestión do tempo, automotivarte e motivar aos meus clientes, como 
pechar unha venta, que contar da túa empresa e onde contalo, oratoria orientada ás vendas. 

DATAS: De Martes a Xoves, días 21-22-23 e 28-29-30 de NOVEMBRO. 1,5 horas/día. 

HORARIO: Numera do 0 ao 3 os teus horarios preferidos: (0= este horario é imposible para min; 1= este é o meu horario 

preferido; 2= se non é posible o meu favorito, este é a miña 2ª opción; 3= este é a miña 3ª opción). 

              08:30 a 10:00 horas           14:30 a 16:00 horas                    21:00 a 22:30 h 
 

   

   

   

mailto:cca@ccaarteixo.com
http://www.ccaarteixo.com/

