
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
Fem ILEARNING 

Taller de Copywriting per a empreses 
 

Què és el Copywriting?  

 És un tipus de redacció i escriptura persuasiva i, una eina molt poderosa de màrqueting. 
 L’objectiu del Copywriting és despertar l’ interès dels teus lectors pel que fas, convèncer que els pots  

ajudar i de passada, incrementar les teves possibilitats de venda. 

 

Adreçat a 

 Empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector. 

 Persones emprenedores. 

 

El Copywrit ing t’interessa si: 

 Vols modificar els textos de la teva web o has de fer una web nova però no saps per on començar. 

 Vols llançar una campanya de màrqueting a les xarxes però no estàs segur de com han de ser els 
textos. 

 Saps que hauries d’escriure un blog però escriure no és el teu fort. 
 Ja tens un blog, però les teves publicacions es comparteixen poc per les xarxes i costa que atreguin el 

teu públic ideal. 
 
 

Continguts del taller  

 Què és el Copywriting. Introducció. 

 Tècniques de Copywriting per aplicar a la comunicació empresarial : web blog, mailings, butlletins, 
publicitat, etc. 
- Principis clau perquè la gent llegeixi el que publiques 
- Factors  emocionals implicats 
- SEO Copywriting 
- Exemples il·lustratius de Copywriting correctes i incorrectes. 

 

 Fil a l’agulla!. Pràctica de Copywriting. 
 

Gemma Beltran Traductora, correctora i  Copywriter https://copywritingparaweb.com/  

 

 

 

 

https://copywritingparaweb.com/


                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Calendari 

 

 Divendres 21 de juny de 2019,  de les 10.00h a les 12.00h (2 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 ordre d’inscripció.  
 

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

 
 

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

 

https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_agora.jsp?idtramit=2510
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