
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (ON LINE) 
Fem  CONSOLIDACIÓ   

El contingut és el rei: Taller d’estratègia i 
creació de continguts de valor 

 Entendre la importància dels continguts en l’estratègia de màrqueting de l’empresa. 
 

Objectius  

 Crear una estratègia de continguts que serveix als objectius de l’empresa. 

 Aprendre a redactar, crear continguts atractius i fer curació de continguts. 
 

Adreçat a 

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

 Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial. 
 

Continguts 

Sessió 1: Estratègia de continguts. 
 Objectius de la sessió: 

1. Entendre la importància dels continguts en l’estratègia de màrqueting de l’empresa. 
2. Conèixer la metodologia per crear una estratègia de continguts en l’entorn digital. 
 

 Definició de l’estratègia de continguts. 
 Anàlisi  prèvia de la situació actual ( marca/mercat/públic) 
 Usuaris i audiència. 
 El contingut de valor: Què comuniquem i com? 
 Tipologia de continguts segons l’objectiu. 
 Execució: accions a desenvolupar. 
 Pràctica: Pautes per a la creació de l’estratègia de continguts de l’empresa. 

 
Sessió 2: Creació de Continguts 
 Objectius de la sessió: 

1. Aclarir dubtes de la pràctica iniciada a la sessió anterior. 
2. Assolir els criteris per l’elaboració de continguts web, blog i xarxes socials. 
3. Conèixer els criteris per a la curació de continguts. 
4. Practicar la creació de continguts amb l’aplicació Canva.com. 

 
 Criteris per a la curació de continguts. 
 Com crear continguts web i blog. 
 Indicacions clau per crear continguts a les xarxes socials. 
 Practicar la creació de continguts amb l’aplicació canva.com. 

 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Acció formativa impartida per 

Montserrat Codina Farriol,  ( Tona Codina, Redactora i Consultora Creativa i agència de publicitat. 

@TonaCodina 

 

Calendari  

Dies 22, 23, 29 i 30 de setembre de 2020, de 15 a 17h  (8 hores) 
La sessió es farà on line amb una plataforma de videoconferència. 
 
Més informació 

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

 
     @promecovila 
 

 

A tenir en compte: 
 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès i la Diputació de Barcelona. 
 Les persones inscrites rebran el dia abans per mail l’enllaç a la plataforma de videoconferència 

per poder participar en l’acció.  
 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   
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