
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (ON LINE) 
Fem  iLEARNING   

Impulsa el teu negoci en el món digital 
 Convertir la teva presència digital en una veritable eina de difusió i captació de 

clients per al teu negoci  
 
Objectius  

 Amb aquest curs obtindràs coneixements sobre les oportunitats que ofereix el món digital per 
optimitzar les teves estratègies de relació, comunicació i venda amb clients actuals i potencials. 

 Identificar els diferents mecanismes de màrqueting que es poden utilitzar per potenciar les 
relacions comercials. 

 Comprendre les transformacions generals per les noves tecnologies en l’àmbit empresarial. 

 Conèixer les eines web 2.0 que permeten realitzar accions de promoció i negoci online i adaptar-
les a les nostres estratègies digitals. 

 

Adreçat a 

 Persones emprenedores que estiguin iniciant el seu projecte empresarial. 

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

Continguts 

 Breu auditoria de la teva presència al mon digital. On estic? Que puc millorar? 
 Quins continguts son els mes adients per la teva empresa? 
 Gestió i coordinació de continguts per la teva empresa: 

 Coneix quines xarxes socials son les més adequades per tu. 

 Quins dies i quina hora et convé fer les publicacions i promocions? 

 Fem el càlcul de la vostra previsió de costes. Quan costa tot això? 
 Anàlisis del teu espai web. 

 Saps qui visita la teva web? 

 Quines pàgines consulten? 

 Aprèn a mesurar-ho? 
 Eines de seguiments i protocols d’actuació per rebre, resoldre i valorar les incidències en l’empresa. 

 

Metodologia 

Els continguts es treballaran al llarg de les 4 sessions on line en directe. Les 4 hores restants seran per 

resoldre els exercicis conjuntament amb l’alumne. 

 S’utilitzarà la plataforma de videoconferències ZOOM per poder seguir les  sessions. Els participants 
rebran per mail el dia abans l’enllaç per accedir-hi. 

  
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Acció formativa impartida per 

 

Sandra Cordone  d’Acierta Consulting,  consultora, formadora i ponent. Consultora  i experta en màrqueting  

https://www.aciertaconsulting.com/sandra-cordone/ 
 
 

Calendari  (nou) 

20, 22, 27 i 29 de maig de 2020,  de 10 a 13h i 4 hores per resoldre els exercicis 
pràctics i comentar-los amb l’expert. (16 hores).  
Les sessions es faran on line i en directe 
 
 

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. 

 

 Cal fer inscripció prèvia a l’enllaç 
https://www.vilafranca.cat/jsp/tramits/formulari_formacio_agora.jsp?idtramit=2510 

 
 Les persones inscrites rebran el dia abans per mail  l’enllaç a la plataforma ZOOM per poder 

participar en l’acció. 

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

impossibilitat de participar. 
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