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Xarxes Socials 
Promocions i vendes a través de les Xarxes 

 
EL TEU COMERÇ POT BRILLAR MÉS. 

Vols millorar la teva Presència Digital i conquerir més clients ? 

 
Objectius 
Aprendre les tècniques de venta i com realitzar promocions o publicitat del teu comerç a 
través de les Xarxes Socials i al propi blog com a imatge de l’establiment. 
 
Aconseguir que l’ús de Xarxes Socials aporti un plus de coneixements, fent-los capaços de 
crear-se una bona reputació virtual per tal de diferenciar-nos davant la competència, i 
convertint el perfil del seu establiment en mitjà de comunicació habitual amb els seus clients i 
amics. 
 

Continguts / Temari 
Aprèn les tècniques de venta, com realitzar promocions o publicitat del teu comerç a les 
Xarxes Socials. 

 Quines són les pautes per crear un blog/web. 

 Com es fan les promocions a Facebook? 

 Concursos a les Xarxes Socials, guanyaràs i fidelitzaràs clients 

 Estratègies promocionals a Instagram 
 

Metodologia 
Taller de 5 hores on el assistent podrà confeccionar al seva pròpia compta a diferents Xarxes 
Socials, crear el seu blog i fer promocions en línea. 
Per poder realitzar les pràctiques sobre xarxes socials cal portar un Smartphone o tablet, i per 
a la confecció del blog cal portar un ordinador portàtil.  
 

Horaris, dates i lloc 
2 sessions de 2,5 hores, el dimarts 17 i dijous 19 d’octubre de 2017, de 14 a 16:30 hores, a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes, Passeig de Dintre, 29 de Blanes. 

 

Finançament  
Formació gratuïta pels assistents. 

Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i 

finançament del “Ministerio de Economia y Competitividad”  i els fons FEDER dintre del marc 

del “Plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista 2017”. 

 


