
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2022 
 Fem  EMPRENEDORIA  

11 consells de màrqueting per iniciar el 
teu negoci 

 
 

Adreçat a 

Persones emprenedores interessades en tenir coneixements de màrqueting i en definir una estratègia 
personalitzada per sortir al mercat en els moments actuals. 
 

Objectius i metodologia  

- Proporcionar els consells i suggeriments necessaris que permetin a la persona emprenedora iniciar accions de 
màrqueting i fer el llançament del seu negoci. 
- Adquirir una visió global del màrqueting per poder introduir el nostre producte o servei en el mercat amb una 
estratègia personalitzada. 
 
L’activitat es desenvoluparà de forma activa i participativa. Utilitzarem una presentació en format Power Point 
per introduir els conceptes teòrics i farem pràctiques amb els exercicis preparats per la formació. Treballarem 
amb les situacions reals dels participants i serà el mateix grup el que podrà proposar alternatives. Tancarem 
responent preguntes i feedback. 

 

Continguts  

 
1. Identificació del client i del mercat objectiu. A qui ens dirigim? On estan? 
2. Investigació de mercat i visió de futur. Evolució i anticipació del mercat objectiu. 
3. Identificació de les necessitats que cobrim ara. Quins són els beneficis pels meus clients?. 
4. Identitat gràfica i marca. Com ens reconeixen? 
5. Comunicació de la “proposta de valor”. Quin és el valor diferencial de la nostra proposta? 
6. Selecció de la xarxa social adient: On ens troben? Identitat digital. 
7. Networking del sector. Connectat amb altres del sector, proveïdors, empreses competidores, possibles 

clients. 
8. Creació de storytelling. En quina història ens identificaran? 
9. Visualització del producte/servei i reputació online. Què diu de nosaltres internet? 
10. Newsletters i suport online. Quines eines de màrqueting utilitzarem? 
11. Contingut de l’estratègia de màrqueting. Generar i construir continguts per connectar amb el client. 

 
 

Calendari 

Divendres 30 de setembre de 2022 de 9.30 a 13.30h (4 hores). 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  
 
L’acció formativa s’impartirà en presencial a les instal·lacions del Centre Àgora, Pl. Àgora, 1 
de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II). Les aules del Centre Àgora compleixen la normativa sanitària 
vigent. 

 Acció formativa impartida per Esperança Esteve de la consultoria Barrachina Castella 

Consulting que ofereix assessorament i consultoria a l’empresa, coaching i formació. Més 

informació a www.emas-1.com 

 

A tenir en compte  

 Aquesta activitat formativa que té un cost està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona.  

 Per participar cal fer la inscripció a l’enllaç 
o Inscripció 

 

 Les persones inscrites que no puguin participar hauran d’informar amb antelació a la data d’inici de l’acció 
formativa enviant un mail a: 

o njust@vilafranca.cat o promocioeconomica@vilafranca.cat 
 

o Per Whatsapp al mòbil 683511245 
  

       
Més informació i inscripcions  

Tel.   93 817 11 69           
Web    https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio 

http://www.emas-1.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7P8KJLcYZeqvXyzevVJaUGeDyT4gBGXcPYPrFqmfv6BHKBg/viewform
mailto:njust@vilafranca.cat
mailto:promocioeconomica@vilafranca.cat
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