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MÒDUL III: LA GESTIÓ DE CATEGORIES: DE 
L’ASSORTIMENT AL PLA DE MÀRQUETING 
OBJECTIUS:  

 Entendre què és la gestió de categories i perquè és tan important dins la 

gestió global de l'oficina de farmàcia.  

 Donar les eines necessàries per gestionar de manera òptima l’estoc i el seu 

abastament a l’oficina  farmàcia. 

 Conèixer els indicadors claus en la gestió de categories. 

 Aprendre a construir un pla de màrqueting general per la farmàcia des de la 

lectura dels indicadors. 

PROGRAMA: 

 L'assortiment de producte com a base per la gestió de categories. 

 Les cinc fases de la gestió de categories. 

 Indicadors bàsics en la gestió de categories: anàlisi i presa de decisions. 

 Pla de màrqueting. 

Dirigit a titulars d’oficina de farmàcia. 

PROFESSORAT: 

Anna Teresa Gil Farriol, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona, 

màster en ortopèdia per URL Blanquerna, Category Management Advanced 

Course per IQS Barcelona i International Retail Master’s Degree per UPF-ESCI 

Barcelona.  

DATES I  HORARI:   Dijous, 6 d’octubre de 2022. 

10.00 h a 14.00 h 

 
 
 



 

 

MÒDUL IV: GESTIÓ DE L’EQUIP: PER QUÈ NO SOM 
TOTS IGUALS? LIDERATGE SITUACIONAL 

OBJECTIUS:  

 Aprofundir en els conceptes de satisfacció i motivació d'equips. 

 Conèixer què és el lideratge situacional i perquè és un estil de lideratge 

adequat per a l’oficina de farmàcia. 

 Aprendre a dirigir cada membre de l'equip des de les seves habilitats i 

competències. 

PROGRAMA: 

 Conceptes bàsics sobre lideratge d'equips en retail. 

 Equips satisfets vs. equips motivats. 

 Tipus de lideratge situacional i factors que hi intervenen. 

 Matrius de maduresa de l'equip. 

Dirigit a titulars d’oficina de farmàcia. 

PROFESSORAT: 

Anna Teresa Gil Farriol, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona, 

màster en ortopèdia per URL Blanquerna, Category Management Advanced 

Course per IQS Barcelona i International Retail Master’s Degree per UPF-ESCI 

Barcelona.  

DATES I  HORARI:   Dimecres, 2 de novembre de 2022. 

10.00 h a 14.00 h 

 
 
 
 
 



 

 

DIRECCIÓ: 
Comissió de Formació Continuada del COFIB. 

 

COORDINACIÓ: 
Concepción Artigues Gayá, coordinadora de la Comissió de Formació 

Continuada del COFIB. 

Laia Solà Busquets, Àrea de formació del COFIB. 

 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
La formació es realitzarà en format híbrid. Es podrà escollir assistència presencial 

(saló d’actes del COFIB: Volta de la Mercè 4, Palma) o bé en línia mitjançant 

retransmissió en directe per streaming. Poden realitzar la seva inscripció a través 

de la pàgina web privada del COFIB:  

(https://www.cofib.es/collegiats/formacio.aspx) 

 

PREUS PER COL·LEGIATS AL COFIB:  

Preu per mòdul: 60 €  (IVA inclòs) 

Preu del programa de 2 mòduls: 100 € (IVA inclòs) 

PREU PER NO COL·LEGIATS:  

Preu per mòdul: 75 €  (IVA inclòs) 

Preu del programa de 2 mòduls: 120 € (IVA inclòs) 

Mínim d’inscrits: 20 persones. 

Per més informació podeu contactar amb l’Àrea de formació del COFIB, telèfon 

971 22 88 88 (extensió 5) o a través del correu electrònic: formacio@cofib.es. 


