
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
Fem  iLEARNING   

Vull vendre per Internet, però, per on 

començo?Pautes per començar en el món 

de l’e-commerce 
 Em convé obrir una botiga on line? 

 

Adreçat a  

 Empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector. 

 Persones emprenedores que estiguin impulsant el seu projecte empresarial. 

 Comerços que es plantegin obrir nous canals de venda a través de la xarxa. 
 

Objectius  

 Conèixer el funcionament de l’e-commerce, i saber què és el més convenient  per fer la botiga on-line. 

 Aconseguir visibilitat  a través de la xarxa i com solucionar el procés de venda on-line. 
 
 

Continguts 

SESSIÓ 1 

Continguts: 
 Estratègia inicial: un canal en sí o un complement de la meva botiga física? 

*Conceptes Bàsics. Introducció al marketing digital. 
*Qui és el meu client? B2B, etc. 
*En tinc prou amb una botiga on-line? Quina mena de botiga? 
*Com saber escollir el meu proveïdor d’Internet? 

 Què fa l’usuari quant vol comprar per internet? 
 Especialització, paraules clau de cerca, funcionament dels cercadors SEO i complements amb anuncis 

on-line: SEM 
*Com escollir paraules clau? 
*On cal posar les paraules clau? 

 De quines eines disposo per fer la meva botigaon-line? 
*Prestashop: possiblement l’eina més fàcil i assequible . Mòduls 
*Altres eines: Os Commerce, Magento, Shopify, PuntCentric, etc. 
*La importància de l’adaptació a les tablets i telèfons mòbils: plantilles. 
 
 
 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

SESSIÓ 2 

Continguts: 
 El pla de marketing on-line: què fer per aconseguir visites, i per tants nous usuaris? 

*Emailimarketing per als nostres usuaris registrats. 
*Marketing de continguts. 
*Campanyes de publicitat: SEM, Facebook, Display marketing. 
*Què fer a les xarxes socials per a la meva botiga? 
*Concursos, apps, i altres ginys. 
*Interacció amb els usuaris i reputació on-line. 

 La usabilitat: un cop ja tinc un visitant, què fer perquè acabi comprant. Conversió. 
 La logistica: el maldecap després de la venda. 

*Empreses de paqueteria. Tracking. D’entrega. 
*Servir a botigues off-line, punt de recollida. 

 Les eines d’analítica. 
 

  
Expert  

Josep Alberti Pradera, 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 

 

Dates: 29 d’abril i 6 de maig de 2019,  de les 10.00h a les 14.00h (8hores). 
 
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
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