
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 
Fem  EMPRENEDORIA   

COPYWRITING, EL SECRET QUE T’AJUDA A 

VENDRE 
 Aprendre a escriure de manera persuasiva per connectar amb el client   

 
Objectius  

 Identificar el client ideal per saber dirigir-s’hi més pràctica de text dirigit a aquest client. 

 El meu missatge de màrqueting: com em presento i què aporto de valor. 

 Escriure newsletters que enganxin. 

 Copywriting per escriure correus en fred que atreguin la curiositat del meu client ideal. 

 Textos de vendes (landing pages, textos per a promocions, etc.) Com escriure textos de venda que 
connectin amb els punts de dolor del client.   

 

Adreçat a 

 Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial. 

 Empreses del territori , autònoms i professionals de qualsevol sector i tipus d’organització. 
 

Contingut. 1a sessió 

 El client ideal: 

 Explicar què és el “buyer persona” o client ideal. 

 Identificar el client ideal de cadascú i elaborar-ne el perfil per saber com comunicar-nos. 

 De quina manera es comunica: reflexió i exemples. 

 Exemples de copywriting reals enfocats a diferents tipus de clients. 

 Redacció d’un text real (pàgina web o altres) enfocat a aquests clients. 
 

 El missatge de màrketing: 

 Què és i per què és útil. 

 Creació del missatge de màrketing de cadascú. 

 Treball en grups de “speed networking” per treballar aquest missatge. 
 

 

Contingut. 2a sessió 

 Copywriting per a pàgines web: 

 Com escriure les pàgines de la web perquè agradin a l’usuari: Inici, Sobre mi, Serveis, Contacte... 

 El contingut de valor del meu blog/landing page. 

 El copywriting SEO per millorar el posicionament. 

 Oferir contingut de valor + “lead magnets”. 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 Copywriting per a mails en fred i textos de vendes: 

 Com aconsegueixo atreure el meu client si no em coneix? 

 Redacció de mails en fred per captar nous client. 

 Com escric correus que el meu client obri i llegeixi? 

 Redacció de textos de venda enfocats en el client (newsletters, whatsapp, business, etc). 
 

 

Acció formativa impartida per 

Gemma Beltran  traductora, correctora i Copywriter  

https://copywritingparaweb.com/ 

Calendari  

 

El 29 i 31 de gener de 2020,  de 10 a 13h  (6 hores). 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
 

Inscripció a l’enllaç   https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formació 

 
A tenir en compte: 

 

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

 Les places són limitades. Les persones inscrites rebran un mail amb la confirmació de la plaça 
com a màxim una setmana abans del començament de l’activitat formativa. 

 Les persones interessades que no puguin assistir hauran d’enviar un mail avisant de la 
impossibilitat de participar. 
 

Vols rebre informació via whatsapp ( 683 511 245 )de les activitats que realitza el Servei 

de promoció econòmica al llarg de l’any? 
 

SÍ         mòbil  

NO   

 
Més informació: 

          
Mail: promocioeconomica@vilafranca.cat 

Tel.   93 817 11 69            
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