
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2020 (ON LINE) 
Fem  iLEARNING   

Treballem conjuntament Linkedin. 
Com fer networking efectiu a les xarxes 

socials 
 

Objectius  

 Aprendre a fer networking de manera efectiva, basant-nos en els conceptes bàsics i necessaris del món 
off line i com aplicar-lo al món virtual. 

 Aprendre a usar la millor eina digital per a fer networking que és Linkedin. 

 Aprendre els coneixements bàsics del màrqueting adaptat a persones emprenedores, professionals i 
petites empreses, així com,quines són les eines que hi ha actualment, sobretot pensant en les 
possibilitats econòmiques de que disposen 
 

Adreçat a 

 Persones emprenedores que vulguin conèixer el món del networking a internet. 

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

 Comerços en general. 
 

Continguts 

Sessió 1: Conèixer i aprendre a utilitzar el networking a través de les xarxes. 
 

 Què és el networking i com s’aplica a les xarxes socials. 
 Els graus de separació i la generació de confiança. 
 La importància de la prescripció i la col·laboració empresarial. 
 Quines són les millors xarxes per fer-hi negoci. Pràctica de networking on-line. 
 Conceptes bàsics generals de totes les xarxes. 
 Com generar contingut interessant per a ser publicades a les xarxes. 
 Xarxes B2B i B2C. 
 Xarxes primàries. 
 Networking entre els assistents, amb l’objectiu de que els altres també ens ajudin a definir millor 

què i quan publicar. 
 

Sessió 2: Linkedin. La millor eina de networking empresarial. 
 

 Com crear un perfil personal de Linkedin atractiu. L’elevator  pitch a la xarxa. Amb pràctica. 
 Com fer un perfil d’empresa que destaqui. Quines coses volen saber els altres de les nostres 

empreses. 
 Com localitzar grups, empreses i persones. 
 La publicitat Segmentada de Linkedin, com a complement al networking directe. 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 La cerca de feina i/o treballadors a través de Linkedin i altres xarxes. 
 

Acció formativa impartida per 

Josep Alberti, Consultor i formador d’estratègia d’empresa, emprenedoria, màrqueting digital. 

www.oomkt.com 

 

Calendari (nou) 

2 i 4 de juny de 2020, de 10 a 12h i de 16 a 18h  (8 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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