Formacions

COOOC

IMPLANTACIÓ DE NOUS
SERVEIS A L’ÒPTICA
Dimarts 18 , dijous 20
d’octubre
Curs online

i dimarts 25

Docent: Txell Valls Moret
Nivell: bàsic
Llengua: Català
Duració: 3 hores (3 sessions d’una hora)
Format: online en directe
Horari: de 14:00 a 15:00

Curs dirigit a òptics optometristes que vulguin implantar noves
oportunitats de negoci en l’òptica per tal d’obtenir uns millors
resultats econòmics.
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1 OBJECTIU I CONTINGUT DEL CURS
En aquest curs, La Txell Valls ens parlarà de com aconseguir obtenir millors resultats
econòmics mitjançant la cerca de noves oportunitats de negoci, és a dir, a través de la
implantació de nous serveis en l’òptica i la importància de facturar els serveis
professionals portats a terme.
Les àrees que veurem al curs són:
•

•

•

SESSIÓ 1: Què està passant amb la salut visual?
-

Anàlisi mercat actual

-

Noves necessitats del pacient/client: ull sec, control de miopia i lents de
contacte especials

-

Definició dels públics objectius

SESSIÓ 2: El servei és rentable, i ara què?
-

Què necessito per començar?

-

Protocols i argumentaris

-

Comunicació i venda del servei

SESSIÓ 3: I els honoraris professionals, què?
-

Perquè s'han de cobrar els honoraris professionals?

-

Directori de serveis i comunicació d'honoraris

-

Mètodes per començar a facturar per serveis professionals

02 METODOLOGIA
Sessions en directe interactives de 14.00h a 15.00h amb la docent a través de la
nostra plataforma, ús del xat en directe per resoldre dubtes i qüestions.
Possibilitat de visualització dels vídeos en diferit
Veure programa del curs amb detall del contingut dels blocs
Sessió 1: Dimarts 18 d’octubre
Sessió 2: Dijous 20 d’octubre
Sessió 3: Dimarts 25 d’octubre
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03 INSCRIPCIÓ
Data límit: 17/10/2022
Límit de participants: 100 persones
Preu: Col·legiats al COOOC - 30 euros (bonificació del 50%)
Òptics optometristes d’altres col·legis - 60 euros
Formalitzar inscripció: Cal formalitzar la inscripció a través de la web del
COOOC, en l’apartat cursos dins de l’àrea de formació. El pagament
s’efectuarà en línia a través de la plataforma web.

04 PROGRAMA
CURS ONLINE EN DIRECTE
Implantació de nous serveis a l’òptica.
Docent: Txell Valls
Nivell del curs: Bàsic
Llengua: català

PROGRAMA
Data

Duració

18 octubre

14:00 a 15:00

SESSIÓ 1: Què està passant amb la salut visual?

1 hora

20 octubre

14:00 a 15:00

SESSIÓ 2: El servei és rentable, i ara què?

1 hora

25 octubre

14:00 a 15:00

SESSIÓ 3: I els honoraris professionals, què?

1 hora

