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FC01_COMM131_2020

La gestió de videovisites comercials

20COMM131 2020

Objectiu:

- L'objectiu d'aquesta acció formativa és formar els comercials i personal relacionat amb l'àmbit
comercial perquè adquireixin noves habilitats que els permetin millorar les seves competències en
l'exercici de les seves funcions mitjançant l'ús de les eines que les noves tecnologies ens ofereixen,
especialment donada la situació propiciada per l'alerta sanitària de l'covid-19.
Així, s'espera que la formació possibiliti realitzar l'adaptació necessària per poder gestionar les seves
accions comercials no només físicament sinó també virtualment amb l'ús de videoconferències i altres
eines digitals que estiguin a la seva disposició. D'aquesta manera aquesta formació incidirà encara més
en la seva especialització com comercials.

1. Preparar la ment i preparar-la en positiu.
2. Gestionar les eines digitals.
3. Com aconseguir concertar una entrevista.
4. Estratègies telefòniques en vendes.
5. Superar els moments de crisi en la venda.
6. Com actuar en vendes amb entorns VUCA
7. Eines per al tancament de la venda.
8. Definir el tipus de client que podem trobar.
9. Fidelitzar el client en la distància.
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FC01_COML103_2016

Logística integral

30COML103 2016

Objectius generals:

- Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic. 
- Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

Objetius específics:

- Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
- Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
- Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de 
subministrament.
- Presentar una metodologia per a l'anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses.
- Analitzar els  principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió 
logística d'una organització.
- Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una 
empresa.
- Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d'una 
empresa.
- Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs.
- Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
- Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal 
d'aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
- Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
- Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l'empresa.

1. Introducció.

2. Costos logístics.

3. Àrees de la logística integral.
3.1. A que definim logística industrial
3.2. La cadena logística
3.3. Logística integral.
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