
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
Fem  iLEARNING   

Impulsa el teu negoci i fidelitza als teus 

clients amb INSTAGRAM 
 Descobreix com treure el màxim partit del teu compte d’INSTAGRAM  

 

Adreçat a  

 Persones emprenedores que estiguin impulsant el seu projecte empresarial. 

 Micro empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector. 
 

 Les persones participants hauran de disposar d’un compte creat a INSTAGRAM i l’aplicació 
instal·lada al seu dispositiu mòbil. 

  
 

 
Objectius  

 Descobreix com treure el màxim partit del teu compte a Instagram. Fidelitza als teus clients i 
transforma’ls en els teus millors prescriptors. Els assistents assoliran un nivell mig d’aquesta popular 
xarxa social, coneixeran estratègies i exemples per fidelitzar el seu client i convertir-lo en el seu millor 
prescriptor.  

 

Continguts 

 Com crear i aconseguir contingut de qualitat per publicar i generar interès en el meu negoci. 
 Com crear una comunitat de seguidors activa. 
 Visibilitat. Utilització de Hastags clau de cada sector/activitat. 
 Casos d’èxit. 
 Exemples i casos pràctics per fidelitzar el teu client. 
 Com convertir al teu client en el teu prescriptor. 
 Exemples i estratègies. 

 

Expert  

Joan Grasa Martínez, de l’empresa Faktotum, consultoria Web especialitzada en gestió de continguts 

web. Tècnic especialista en imatge fotogràfica i curs de postgrau d’especialització en Community 

management i expert en cursos de gestió de perfils d’Instagram per a empreses i particulars. 

www.faktotum.cat 

 

http://www.faktotum.cat/


                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Calendari 

Dates: Dimecres  10  de juliol 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 
 
 

 

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

