
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
Fem  iLEARNING   

Com aconseguir clients amb la 

publicitat on line 
 Vols conèixer els diferents mitjans i mètodes efectius de promoció a baix cost? 

 

Adreçat a  

 Empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector. 

 Persones emprenedores que estiguin impulsant el seu projecte empresarial. 

 
Objectius  

L’objectiu del taller és el de conèixer els diferents mitjans que tenim disponibles per fer publicitat i 
entendre el model de negoci de la publicitat online identificant els objectius d’una campanya i 
aprenent a dissenyar una estratègia adequada per a aconseguir-los. 

 

Continguts 

 Introducció a la publicitat online: 

 Què és el Màrqueting online. 

 Cercadors com eina de publicitat SEO i SEM. 

 Publicitat a les xarxes socials SMM. 

 Sistemes de subhastes de preus per clic i per milers. 

 Concepte de pressupost. 

 Definició dels objectius – conversions. 

 Target: Segmentació per paraules clau, perfil, interessos, dades de navegació, ... 

 Anàlisis i seguiment. 

 Optimització. 
 La publicitat en Google Adwords: 

 Xarxes publicitàries de google: Cerca, Display, Youtube. 

 Formats publicitaris. 

 Eines de la gestió i seguiment. 
 Publicitat a Facebook: 

 Segmentació del públic objectiu. 

 Eines de la gestió i seguiment. 
 Publicitat a Twitter i Linkedin: 

 Formats publicitaris. 

 Eines de la gestió i seguiment. 

 Altres xarxes publicitàries. 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Expert  

Fabio Bugalla, d’Etáctica Proyectos Digitales SL, empresa que ofereix serveis de consultoria en 

l’àmbit de les tecnologies de la informació aplicades al màrqueting. L’expert Fabio Bugalla és 

arquitecte, té un postgrau en màrqueting i direcció comercial i una extensa experiència docent 

relacionada amb les eines de Google.  

 

Calendari 

Dates: Dimecres  9 d’octubre de 2019,  de les 10.00h a les 14.00h (4hores). 
 
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 ordre d’inscripció.  
 

 Per fer la inscripció cal omplir i enviar el formulari de l’enllaç  FORMACIÓ 
 A través de la web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
 

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