
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2018 
Fem CIBER 

Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu 

negoci ( 2a edició) 
 Comunica’t de forma efectiva amb els teus clients a través de WhatsApp i de 

Facebook. 
 

Adreçat a  

 Micro empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector. 

 Persones emprenedores que estiguin impulsant el seu projecte empresarial. 

 Comerços que volen donar a conèixer els seus productes i serveis a través de Facebook i WhatsApp 
 

 Els participants han de tenir creat el perfil d’empresa de Facebook. 
 

 
Objectius  

 Conèixer a fons les dues xarxes socials.. 

 Conèixer la part tècnica i la gestió de la comunicació per poder utilitzar-la en el dia a dia amb èxit en el 
negoci dels participants. 

 

Continguts 

WhatsApp  

 Experiències inspiradores de màrqueting, atenció a l’usuari en negocis i organitzacions amb WhatsApp. 
Configuració de totes les opcions, funcionament avançat i recomanacions. 

 Com hem de comunicar per WhatsApp professionalment, segmentació de clients i llistes de difusió amb 
missatges de valor. 

 El poder de les imatges/videos. 
 Trucades i videoconferència per comunicar-nos amb els nostres clients. Quan pot ser una bona idea. 
 Darreres novetats de WhatsApp aplicables a idees de negoci. 
 WhatsApp en tablet  o mòbil només amb Wifi i per WhatsApp des de PC. Com fer-ho? Què m’aporta? 
 Aplicacions externes de pagament : CallCenters i enviaments massius. 

 
Facebook 
 

 El poder les paraules, la comunicació visual i emocional per aconseguir més engagement amb els 
nostres fans i clients. 

 Con treballen les grans marques, empreses i organitzacions a Facebook. Què podem aprendre d’elles. 
 Continguts que valoraran els nostres fans. Què tenir en compte. 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 Migració de perfils personals a pàgines professionals i fusions entre pàgines. 
 Configurar adequadament una pàgina de Facebook. 
 Vies sense cost per promocionar la nostra pàgina de Facebook. 
 Publicar de forma atractiva per a l’usuari. Repàs a les darreres novetats. 
 La utilització efectiva del vídeo a Facebook i de les transmissions en directe. 
 Con conèixer l’hora de més audiència de la nostra pàgina per programar posts. 
 Gestionar permisos de la pàgina per delegar la seva gestió a una altra persona sense perdre el control. 
 Quins errors no podem cometre? Com solucionar una crisi social media? 
 Instal·lar aplicacions que permetin millorar l’experiència dels nostres fans. 
 Concursos i promocions. 
 Edgerank en que ens afecta. Darrers canvis i novetats. 
 Realitzar publicitat segmentada amb Facebook a llocs i públic concret segons les nostres necessitats. 

 
Expert  

Emili Rodríguez Miras de Coaching Tecnológico, des de 2012 treballa perquè les empreses i les 

persones emprenedores millorin la seva presència a Internet i l’ús que fan de les noves tecnologies. 

www.coaching-tecnologico.com 

 

Calendari 

 

Dates: 14, 19 i 20 de desembre de 2018,  de les 10 a les 14 h (12 hores). 
 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
Servei de Promoció Econòmica, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 

Inscripció gratuïta. Aquesta activitat formativa està 100% subvencionada. 

Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.  
 

 Per fer la inscripció cal omplir i enviar el formulari de l’enllaç  FORMACIÓ 
 
 

Tel   93 817 11 69            
Mail: promocioeconomica@vilafranca.cat 
 
 

 

http://www.coaching-tecnologico.com/
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_agora.jsp?idtramit=2510
mailto:promocioeconomica@vilafranca.cat

