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El COAC
organitza el seu
primer ?RETAIL
WALK? per locals
comercials de
Barcelona
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Grup de Treball de Retail del COAC organitza per al proper dijous 18 de juny la que
serà la primera ruta guiada per locals comercials de Barcelona, amb l?objectiu de
compartir amb les marques participants com el seu model de negoci ha influït en la
posada en escena als seus punts de venda. Les botigues escollides per a aquesta
primera edició de la ruta són: Obbio, Roberto Verino, Camper Lab, El Nacional, Apple,
Desigual i Tiger.
Les botigues seleccionades explicaran quins conceptes d?innovació han aplicat i quines
noves estratègies comercials s?han treballat al voltant del consumidor i la seva experiència
de compra. Les visites comptaran amb els responsables de negoci dels establiments que

participen. Al llarg del matí es comptarà amb la presència de Daniel Córdoba-Mendiola,
analista de tendències de referència i col·laborador en diferents mitjans de comunicació, a
més de fundador de The Hunter, empresa dedicada a la investigació de tendències.
La ruta acabarà a la seu del COAC a plaça Nova, on s?explicaran les iniciatives del Grup de
Treball de Retail i com formar-ne part.

Inscripcions:
ATENCIÓ: Les places del Retail Walk ja estan cobertes.
L?assistència és gratuïta, exceptuant el dinar, que és opcional i tindrà un cost màxim de 15 €
(lloc a confirmar).
Participa en el concurs LUZ RETAIL:
iCandela, copatrocinadora del Retail Walk, convoca el concurs LUZ RETAIL i et convida a
participar-hi enviant les teves millors fotografies amb la llum en retail com a protagonista.
Podràs guanyar una subscripció a la revista impresa iCandela. El termini de presentació
finalitza el 31 de juliol, i les millors imatges seran publicades a la revista. Més informació
sobre el concurs [2].

Ruta i horaris:
10 h: Trobada i inici del tour. Lloc: carrer Muntaner, 177
OBBIO (Muntaner, 177) :
ROBERTO VERINO (Provença, 276):
CAMPER LAB (Passeig de Gràcia, 100):
EL NACIONAL (Passeig de Gràcia, 24):
APPLE (Passeig de Gràcia, 1)
DESIGUAL (Plaça Catalunya, 9):
TIGER (Portaferrisa, 13):
MATÍS BAR: (Plaça Nova, 5):

10:00 h
11:00 h
12:00 h
13:00 h
15:30 h
16:15 h
17:00 h
17.30 h

17.30 h: Final del tour. Presentació del Grup de Treball de Retail.
Lloc: seu del COAC (Matís Bar).
La ruta pot veure?s modificada per raons alienes a l'organització.

Patrocinadors:
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Tornar
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