La gestió del marge
margin management concept
Barcelona, 2 de juny, 2016
Coneixement i networking pels professionals dedicats al públic infantil

El primer objectiu de qualsevol empresa és cobrir els seus costos fixos per a, després,
obtenir beneficis. La fixació d’objectius realistes i assolibles en una gestió enfocada als
resultats i no a les vendes parteix de cobrir les necessitats internes de l’empresa, els
seus costos fixos, les inversions futures i els beneficis desitjats, per a anar cap al
mercat sense fer-ho només esperant cobrir les necessitats internes.
En la gestió enfocada als resultats (Gestió del marge) el marge representa l’import de
les vendes destinat a cobrir aquestes necessitats internes. L’empresa haurà de
calcular correctament aquest marge que obté de les vendes dels seus productes als
clients i mercats més rendibles i aprendre a fixar els preus de venda òptims.

Vendre, créixer o obtenir beneficis?
La gestió del marge es presenta com la solució definitiva que proporciona a
l’empresari les eines necessàries per a incrementar la rendibilitat i recuperar els
beneficis ocults, superant el dogma del creixement any rere any de les xifres de
vendes i de la quota de mercat.
En aquesta trobada podreu:
 Descobrir un mètode contrastat de planificació.
 Reflexionar i compartir visions sobre la gestió del creixement de l’empresa.

Programa

Inscripció

09:30h – La gestió del marge:
conceptes, mètode i implicacions.
10:45h – Exemples reals
11:15h - Debat.
12:00h - Final de la sessió.

 info@kids-cluster.com
 Accés exclusivament per invitació
de KID’S CLUSTER®
 Preu: sense càrrec

Qui
Francesc M. López
Rando MMC
Formador i expert en
gestió del marge
http://www.rando-mmc.com/
Accediu en aquest web a articles,
entrevistes i plantejament del mètode.

Adreçat a
Directors Generals, Comercials, de
Projecte, de Compres i/o Financers.

On i quan
Centre cívic Can Deu
Plaça de la Concòrdia, 13. 08014 Barcelona
http://www.cccandeu.com/
Un espai gestionat per:

Dijous, 02/06/2016
de 09:30h a 12:00h

