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PIMEC Tarragona ajuda les pimes del territori a captar 

clients en una jornada sobre màrqueting i vendes  

Els assistents a l’acte han conegut les eines i les estratègies per fer créixer els seus 

negocis de la mà de l’experta en vendes, Mónica Mendoza.  

Tarragona, 10 d’octubre de 2019. Més de setanta empresaris i empresàries de 

Tarragona han assistit avui al PIMEC Fòrum sobre màrqueting i vendes per a les pimes, 

que ha tingut lloc a la Sala Green de Tarragona Impulsa. La benvinguda als assistents 

a l’acte ha estat a càrrec de la quarta tinent d’alcalde i consellera de Contractació, 

Turisme i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, Laura Castel, i de 

la moderació de la jornada s’ha encarregat el Jordi Turu, del departament de Consultoria 

Estratègica i Finançament de PIMEC.  

Aquesta jornada ha comptat amb la participació de la consultora, conferenciant i membre 

de la Xarxa de Consultors de PIMEC, Mónica Mendoza, que també és una de les cinc 

millors coach de vendes d’Espanya. Entre altres qüestions, ha explicat als empresaris i 

empresàries que han participat en aquest fòrum les millors eines i estratègies que les 

pimes i els professionals autònoms poden utilitzar per captar clients i fer créixer 

els seus negocis. 

En la seva intervenció, el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha incidit en 
la importància de traslladar al teixit empresarial tarragoní aquestes eines per millorar la 
competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses del territori. En aquest sentit, ha 
assegurat que la patronal seguirà treballant per representar, defensar i solucionar els 
problemes del dia a dia de les empreses, impulsant mesures i amb jornades 
informatives com la celebrada avui a Tarragona.  

Finalment, Jordi Ciuraneta ha agraït el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de 
Tarragona i d’Ibercaja, que han patrocinat que aquest esdeveniment en benefici de la 
competitivitat de les pimes del territori.  
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