
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
Fem CONSOLIDACIÓ 

Impulsa el teu negoci en el món digital 
 Quina és l’estratègia digital més adequada per al teu negoci 
 

Adreçat a  

 Empreses del territori, autònoms i professionals de qualsevol sector. 

 Persones emprenedores que estiguin impulsant el seu projecte empresarial. 
 

Objectius  

 Identificar les oportunitats i amenaces del món digital per poder actuar davant dels canvis del mercat i 
de la competència. 

 Identificar les oportunitats que ofereix Internet per a  qualsevol empresa. 
 Aprendre com tenir una bona presència a la xarxa, especialment des del punt de vista 

estratègic i de màrqueting digital. 

 Conèixer les tècniques bàsiques de posicionament orgànic i de pagament, l’ús del màrqueting 
de continguts i de les xarxes socials. 

 Conèixer com funciona l’analítica, eina bàsica per prendre decisions d’eines i proveïdors, de 
com donar més visibilitat a l’empresa i que aquest sigui un nou canal de venda. 
 

 

Continguts  

 Formació de tot el grup: total 16 hores . 25 i 26 d’abril i 2 i 3 de maig de les 10.00h a les 14.00 hores  
 

 Decisions de màrqueting, una visió integrada i global. El pla de màrqueting. 
o Conceptes de màrqueting. 
o El pla de màrqueting. Fase d’anàlisi. Diagnosi DAFO. Oportunitat de mercat. Objectius. 
o Màrqueting estratègic. Conceptes de producte/servei. Segment objectiu. Posicionament. 
o Màrqueting operatiu-Màrqueting mix. Política de producte. Política de preus. Producte de 

distribució. Política de comunicació. 
 Disseny i creació d’un pla de màrqueting digital. 

o Introducció al màrqueting digital. 
o Tendències en el mercat digital. 
o Definició i objectius del pla de màrqueting digital 
o Segmentació i definició del públic objectiu a Internet i eines de la comunicació digital. 
o Elaboració d’un pla de comunicació i promoció a Internet. 
o Mètriques del màrqueting digital. 
o Factors d’èxit d’una bona estratègia digital. 

 
 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 Search Engine Optimization (SEO). Com optimitzar el posicionament del web en cercadors de manera 

natural. 
o Eines de cerca i funcions dels buscadors 
o Què hem de fer perquè ens indexi per primera vegada. 
o Que hem de fer perquè NO ens indexi 
o Optimització de pàgines web. 
o Planificació i estratègia per a un posicionament òptim. 
o Posicionament a Google i a altres cercadors principals (Bing). 
o Evitar tècniques penalitzades pels cercadors. 
o Estudis sobre la posició als resultats de la cerca. 

 
 Desenvolupament i aplicació d’una estratègia SEM. 

o Desenvolupament d’una estratègia SEM. Eines de cerca  
o Estructuració de campanyes. 
o Eines  per a la xarxa de display. 
o Estructuració de campanyes en la xarxa de display (interfície d’Adwords) 
o Creació d’anuncis 
o Configuració i implementació d’un compte de Google Adwords 

 Màrqueting de continguts. La part més necessària perquè l’èxit és mantingui en el temps. 
o Tipus de continguts pel canal digital. 
o CMS Wordpress. 
o Fonts d’inspiració per crear continguts al SEO. 
o Foto/vídeo. Content calendar 

 Emailmàrqueting. 
o Com usar l’emailmàrqueting  en l’estratègia digital. 
o Principals eines i anàlisi dels KPI,s del canal 
 

 El màrqueting a les xarxes socials. 
o Què són les xarxes socials, el llenguatge, els #, SM plan,... 
o Facebook i Instagram i el business Facebook/publicitat . 
o Youtube, twitter i altres 
o Gestió i resolució de conflictes a les xarxes 
o Engagement i altres indicadors de qualitat a les xarxes. 

 Ecommerce 
o La particularitat de l’ecommerce. 
o Prestashop, WooComerce i altres plataformes : Magento i Shopify. 
o Amazon i altres marquetplaces 

 Aspectes legals en els negocis digitals 
o Aspectes legals per a la realització d’una campanya de màrqueting digital 
o Aplicació de la LOPD i de la LSSI a la base de dades, promocions i sortejos. 
o Normativa aplicable en matèria de publicitat en l’àmbit estatal. 
o Autoregulació: codis de conducta, codis ètics i codis sectorials. 
o Propietat intel·lectual i inductrial de continguts. 
o Dret a l’honor a la intimitat i a la pròpia imatge a la publicitat. 

 Analítica web: mesurar i optimitzar els processos crítics de la nostra web. 
o Visió analítica web. 
o ROI digital: fonaments i qüestions generals. 
o Optimització de costos a Internet. 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

o Càlcul de costos i inversions. 
o Google Analytics, Google data Studio, Google Search Console, Google Tag Manager 
o Altres eines d’anàlisi i seguiment: Sem Rush, HRefs, altres eines d’ús gratuït. 

 

 Formació personalitzada per temàtiques. 8 i 22 de maig de 2019.  Horaris a convenir. 
 
Quatre grups de 4-5 participants que treballaran blocs temàtiques en funció dels interessos de cada participant 
i dels projectes a desenvolupar.  Cada empresa disposarà de 4 hores repartides en dos dies ( el 8 i el 22 de 
maig). Els blocs temàtics i els grups de participants s’assignaran amb l’expert docent. 
 
 
Expert  

Josep Alberti i experts de Seminaris i Formació, SLU. Des de 2003 professor d’estratègia d’empresa, 

emprenedoria i màrqueting digital, comerç internacional i noves tecnologies. Fundador de diverses 

empreses relacionades amb la formació , màrqueting, networking i venda on line. 

 

Calendari  

Formació en grup: 25 i 26 d’abril i 2 i 3 de maig de 2019,  de les 10.00h a les 14.00h 
(16 hores). 
Formació personalitzada: 8 i 22 de maig en horari a convenir 
 
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 de rebuda del formulari d’inscripció.  
 
 

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