
 

 

FORMAÇÃO 
VITRINISMO – TÉCNICAS PARA ATRAIR O CLIENTE PÓS-PANDEMIA 

 
 

Público-Alvo 

Potenciais empreendedores; quadros de empresas; 
empresários com novos projectos; empresários com 
processos de melhoria em curso ou a desenvolver. 

Objetivos 
 

 Desenvolver competências relacionadas a 
organização da loja 

 Identificar espaços e formas de expor o 
produto para que seja mais atraente e 
comercial 

 Desenvolver habilidades e técnicas de 
exposição com o objetivo de fomentar vendas 
adicionais. 

 

Conteúdo Programático 
 
• Perceber quem é e como atrair a atenção dos 

clientes no pós-pandemia.  

• Compreender quais as novas diretrizes e 

necessidades numa sociedade em mudanças.  

• Distinguir uma vitrine atraente para uma vitrine 

comercial. 

• Compreender a importância da vitrine, nas ações 

de venda em espaços comerciais.   

• Conhecer os fundamentos gerais das montras dos 

estabelecimentos, no que se refere a materiais e 

elementos.  

• Perceber a importância do caminho visual e como 

ele pode influenciar as vendas.   

• Identificar os fatores básicos que participam na 

elaboração da decoração de um espaço 

comercial, incluindo vitrinas exteriores.  

• Conhecer os princípios e as técnicas de 

composição que permitem a correta distribuição 

dos materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Métodos Pedagógicos 
 

 Afirmativo – centrados na transmissão de saberes 
do formador ao formando 

 Interrogativo – estimula a progressão do formando 
questionando-o 

 Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 Ativo – exercícios práticos 

 
Calendarização e Carga Horária  
 
Período para a realização: De 04 a 07 de outubro de 
2021  
Horário: Das 18h às 21h30 
Dia 07 das 18h às 22h 
Nº de horas: 15 Horas – Formação Presencial  
Local: Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
 

Inscrição 
 

€85,00 por participante inscrito através de empresa 
associada 
€120,00 para não associados 
 

Mínimo de participantes: 08 
Máximo de participantes: 10 
Data limite de inscrição: 03 de outubro de 2021 
 

 

Formadora 
Claudine Lourenço 
Formadora Certificada 
 

Observação 
 
Obrigatória leitura do “Regulamento de 
Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no 
nosso site (www.ccah.eu/formacao). 
 


