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Seminari de transferència de coneixements 

 

LES CLAUS D’ÈXIT EN UN ECOMMERCE DE MODA 

-------- 

ASPECTES CLAU PER TENIR ÈXIT EN EL NOU PROJECTE DE 
MODA: DEL DISSENY A LA DISTRIBUCIÓ, PASSANT PEL 

FINANÇAMENT I LA PRODUCCIÓ 

-------- 

Coneixerem les plataformes d’eCommerce, com generar visites (SEO, SEM, Social Ads, 

eMailing, etc.), les millors pràctiques per a botigues online (com generar vendes) i, en 

general, coneixerem eines que us ajudarà a la gestió del negoci. 

Farem també un repàs dels aspectes clau per tenir èxit en el teu nou projecte de 

moda, començant pel disseny i fins la distribució, passant pel finançament i la 

producció 

Professorat/mentors 

Llorenç Palomas:  

Expert en desenvolupament de botigues online. 

Responsable del Departament de vendes i màrqueting de TRILOGI eCommerce, 

empresa referent i pionera en el desenvolupament de botigues online. Com a 

consultor, ha ajudat a incorporar en un món digital a més de 400 empreses i a 

potenciar les seves vendes off i online, orientant-les en temes de màrqueting digital i 

consultoria estratègica. 

David Garcia: 
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Director Executiu de l’Agrupación Española del Género de Punto, Cluster Manager de 

MODACC (Clúster Tèxtil Català de la Moda), Director General de la Fundació per a la 

Innovació Tèxtil d’Igualada-FITEX i de l’Agrupació Tèxtil FAGEPI. 

Impulsor d’activitats de millora competitiva dins del sector tèxtil i moda, lidera 

projectes d’investigació, desenvolupament, innovació i internacionalització en el sector 

tèxtil-moda, amb més de 15 anys d’experiència. 

 

T’ho expliquem el proper 19 de gener de 2018 
On? 

A Barcelona, a les 10:00 h, a la seu de MODACC, C/ Milà i Fontanals, 14-26, 08012 

Barcelona 

 

PROGRAMA 

10:00 Benvinguda als assistents 

10:15 Les claus de l’èxit en un eCommerce de Moda, amb Llorenç Palomas 

11:45 Pausa Cafè 

12:00 Aspectes clau per tenir èxit en el teu nou projecte de moda: Del disseny a 

la distribució, passant pel finançament i la producció. 

13:30 Clausura i repartiment de diplomes certificatius als assistents. 

 

Assistència gratuïta, prèvia inscripció: info@futurmod.fashion  Indiqueu nom, 

cognoms i telèfon de contacte. 

 
Contacte: Àngels Bernaus, Tel. 938032993 

 
                 Aquest projecte és una iniciativa de:  

 
 

               

I amb la col·laboració de:  

      

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYpvWA8d_JAhXr83IKHdCiDoQQjRwIBw&url=http://talent.globalleida.org/talent-i-ocupacio/programes/joves-per-l-ocupacio-lleida&psig=AFQjCNF9HN4Cdk0Ps33y6VEgJx7IGbXI8A&ust=1450338175875902
mailto:info@futurmod.fashion

