1
NOTA DE PREMSA

Alumnes de l’ESCOLA JOVIAT guanyen el programa Fiat “ponte en
marcha 2008”.
El grup Fiat va posar en marxa l’any 2005 un programa que té 4 pilars fonamentals, amb un objectiu clar
d’aconseguir satisfer la necessitat de demanda de la xarxa del grup fiat en quan a mà d’obra qualificada.
També s’aconsegueix una destacable publicitat i imatge de la marca que es preocupa per la formació i dels
futurs treballadors.
El concurs nacional “ponte en marcha” està englobat dins del programa general evolucion@ del grup Fiat.
Inicialment al concurs només es centrava en els alumnes de la branca d’automoció però a partir de l’any
2006 s’incorporen també els cicles d’administració i finances i el de comerç i màrqueting.
Enguany l’Escola Joviat, mitjançant els professors Josep Purti i Montse Clapers com a responsables, ha
decidit participar-hi amb els alumnes de primer curs d’Administració i Finances juntament amb tota la resta
d’escoles d’Espanya.
El concurs es basava en la confecció d’un pla de màrqueting per intentar millorar les vendes i la rendibilitat
dels concessionaris de la marca Fiat, Lancia i Alfa Romeo.
Els alumnes a partir d’idees innovadores van intentar aconseguir l’objectiu de maximitzar l’atenció del client
en el punt de venda per aconseguir que aquests acabessin comprant. Algunes de les idees van ésser la
utilització del sistema bluethot per atreure els clients mitjançant missatges, sistemes de vídeo avançats dins
dels concessionaris per conèixer millor les prestacions del vehicles, instal·lació d’un globus aerostàtic per tal
d’atraure ‘atenció cap a l’interior del concessionari, un sistema automàtic de projecció de vídeo sobre els
aparadors que fa que el client tingui que aturar-se per veure-ho o la instal·lació de vidres en el sostre i llums
adients per fer mes atractiu el punt de venda.
De tots els treballs presentats de totes les escoles d’Espanya 6 grups de l’Escola Joviat que van presentar
un pla de màrqueting van ser seleccionats per assistir
a Madrid a les instal·lacions del grup Fiat, juntament
amb 24 grups mes d’altres escoles.
L’estada a Madrid va consistir en l’assistència dels
alumnes a unes classes de formació d’habilitats
comercials, impartides per professionals de l’empresa
Prisma especialistes en formació d’automoció
habituats a fer aquesta formació a comercials de la
marca.
Durant Quatre dies els alumnes van rebre formació i
avaluació per part dels formadors mitjançant
tècniques d’observació del comportament i proves
objectives de personalitat i habilitat. Aquesta
avaluació es va fer amb l’objectiu de seleccionar
l’equip guanyador que aniria a Itàlia a visitar l’empresa
Fiat.
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Equip guanyador a Madrid
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De tots els alumnes presentats en la família d’administració i Finances van ser seleccionats Abel González i
Dany Sahbi juntament amb el seu professor i tutor Josep Purti de l’Escola Joviat per assistir al viatge de
quatre dies a Torino per visitar les instal·lacions de l’empresa.
La visita a Torino va ser molt enriquidora pels alumnes i van poder visitar la cadena de producció dels
vehicles de la marca Fiat, Lancia i Alfa Romeo, també van visitar el centre de seguretat on van poder veure
en directe una prova de xoc, posteriorment van visitar el túnel del vent on s’estudia l’aerodinàmica dels
vehicles tot això combinat amb una visita turística a Torino.
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Visita a Torino equip guanyador, Abel González i Dany Sahbi juntament amb el seu professor i tutor Josep Purti
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