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Imagem da Empresa: "Bem-Vindo à Terceira!" 
 

 Workshop 

Datas: 08 de maio  

Carga Horária Total: 4horas 

Horário: 18h15-22h15 

Local: Sala de Formação da CCAH 

Público-alvo: Colaboradores e/ou empresários do setor do comércio e serviços, com 

loja aberta ao público. 

Objetivos Essenciais: 
 
» Distinguir o tipo de produto a apresentar na perspetiva do cliente local e do visitante 
» Identificar as principais tendências internacionais 
» Reconhecer soluções para melhoria da atratividade dos espaços 
 
Conteúdos: 

» O cliente local e o turista. As diferenças na seleção do produto a expor. 
» As tendências internacionais 
» Aplicações e sites 
» Tutoriais variados sobre decorações 
 
Inscrições: Limitadas a 20 pessoas. O Workshop só terá lugar com um mínimo de 8 
participantes. 
 
Preço Associados: 25€ 
Preço Não Associados: 38€ 
 
Formadora: 
Regina Pinheiro 
Formadora e Consultora certificada e especializada nas áreas de Vitrinismo e Visual 
Merchandising 
 
 
 

 Consultoria para profissionais 

Como complemento ao Workshop, cada empresa participante tem a oportunidade de 
usufruir de 2 horas de consultoria individualizada.  
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Datas: 09 a 13 de maio. A combinar com os participantes e formadora. 
Horário: A combinar com os participantes e formadora. 
Público-Alvo: Empresas inscritas no workshop. Máximo 15 participantes. 
 
Objetivos 
Análise da loja inscrita e no local e especificamente para cada loja será dado um 
conjunto de soluções para melhorar a atratividade do espaço, nomeadamente no que 
concerne a: 
- Reclame e identidade da empresa;  
- Iluminação;  
- Limpeza;  
- Disposição do produto na loja e a sua organização;  
- Estruturas de apoio;  
- Odor;  
- Som e Audio;  
- Fardas e aspeto geral dos colaboradores. 
 
Inscrições: Limitadas a 15 empresas, entre os participantes no workshop.  

Preço Associados: 25€ 
Preço Não Associados: 38€ 
 
 
Cofinanciamento: 

  

 


