
 

 

COM MILLORAR LA PRODUCTIVITAT DEL MEU 

CENTRE VETERINARI? 
 

Dirigit a centres clínics veterinaris. 
 

 

Xerrada a la Seu Col·legial. Carrer Sant Antoni Mª Claret, 10, 1r pis de Tarragona. 

Data 
 

Dissabte 18 d’octubre de 2014 de 16 a 20 hores. 

A les 18h hi haurà un refrigeri degut a l’horari. 

Preu 
 
36 € per persona. 

Temari del programa. 
 
MÓDULO  4h 
 

ü  Millora de la productivitat: On està el nostre potencial de creixement? 
 

ü  Que busca el client quan ve al nostre centre?. Quin es el nostre negoci? 
 

ü  Aportar VALOR, en que consisteix? 
 

ü  Com incrementar la percepció de valor: elaboració de un protocol de actuació 
per la promoció de serveis y productes. 

 
ü  Medicina Preventiva, com incrementar el rati “nº de visites per client/any”? 

Objectius  del  Programa  
 
Que aprendrQue aprendrQue aprendrQue aprendraaaannnn????    
 

ü  A millorar les seves habilitats per connectar i sintonitzar amb el client.  
 

ü  A fer arribar el missatge que tenen per oferir la forma més eficient.  
 

ü  Al maneig d’eficients tècniques que ajuden a influir a la presa de decisions del 
client. 

 
ü  A adaptar-se al perfil de comprador del client. 

 
ü  A ser més productius. 

 



¿CoCoCoCom?m?m?m?    
 

ü  Practicant tècniques para establir i enfortir una relació de confiança amb els 
clients. 
 

ü  Aprenent a influenciar sobre els seus estats emocionals per donar el màxim. 
 

ü  Aprenent a associar les conseqüències del servei o producte que ofereixen a 
las emocions del client. 

 
ü  Prenent consciència de com el seu desenvolupament pot contribuir al 

rendiment i prosperitat de l’empresa. 

Ponent  
José – Hilario Martín  

 
Veterinari,Veterinari,Veterinari,Veterinari,            Máster en Ciencias y CES por la ENV de Alfort (Francia),Máster en Ciencias y CES por la ENV de Alfort (Francia),Máster en Ciencias y CES por la ENV de Alfort (Francia),Máster en Ciencias y CES por la ENV de Alfort (Francia),            DiplomatDiplomatDiplomatDiplomat    per per per per 
llll’’’’InstitutInstitutInstitutInstitut    PasteurPasteurPasteurPasteur    dededede    París yParís yParís yParís y        Executive MBA por el IE Business School.Executive MBA por el IE Business School.Executive MBA por el IE Business School.Executive MBA por el IE Business School.    
    
Coneixedor del negoci de la sanitat i el benestar animal des de dins. Clínic d'animals de companyia en els 
seus inicis. Dedica 15 anys a la indústria farmacèutica veterinària, compaginant el tracte amb el client i la 
gestió d'equips humans des de les seves funcions com a director comercial i director general d'empreses 
multinacionals. 
 
Membre de la Junta Rectora de *VETERINDUSTRIA (Associació Empresarial Espanyola de la Indústria de 
Sanitat i Nutrició Animal) i representant de la mateixa en el seu Comitè Tècnic Permanent entre 2000 i 
2005. 
 
En 2006, la seva passió per aprofundir en el coneixement de les motivacions de l'ésser humà li porta a 
orientar la seva carrera a l'entrenament d'habilitats a professionals i directius. 
 
Fidel a una altra de les seves passions, ha col·laborat com a expert de l'Organització de les Nacions Unides 
per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), Organització Mundial de Sanitat Animal (*OIE) i el *International 
*Livestock *Research *Institute (*ILRI) en missions de cooperació internacional i ajuda al 
desenvolupament en l'àmbit de la sanitat animal i la seguretat alimentària. 
 
Àmplia formació i experiència en *Coaching i Programació *Neurolingüística (*PNL), certificat en *Coaching 
amb *PNL, competències directives, oratòria, comunicació i teràpia *transpersonal. 
 
Consultor associat del Grup *ACTITUDINE desenvolupant programes de competències directives entre 
2007 i 2009. 
 
Fundador i director de *martínsantos. Des de 2006 exerceix com a consultor i assessor d'empreses 
veterinàries a l'àrea de la gestió estratègica de negoci, entrenador d'equips professionals, formador i 
conferenciant.  
 
Col·laborador habitual en revistes i publicacions del sector veterinari. Ponent en fòrums i simposis 
relacionats amb la gestió d'empreses veterinàries. Conferenciant internacional, ha impartit ponències i 
seminaris a diversos països d'Europa i Llatinoamèrica. 
 
Entre els seus clients es troben empreses multinacionals del sector farmacèutic, empreses de sanitat 
animal, cooperatives agropecuàries, associacions i col·lectius professionals i clíniques veterinàries. 

Inscripcions 
 

Els interessats hauran d’adreçar-se al Col·legi 977-21-11-89 o bé al mail covt@tinet.org per 
tal d’efectuar  la inscripció. 
 
Les inscripcions per e-mail seran confirmades amb un missatge de resposta. 
 

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE TARRAGONA   


