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COMERÇ ELECTRÒNIC, 
UNA OPORTUNITAT PER A LES PIMES 

 

Internet és una potent eina per a promocionar el nostre negoci i per arribar a aconseguir 
vendre sense costos tant elevats.  
Hi han diferents maneres d’utilitzar el món digital per promocionar els nostres productes i/o 
serveis, des d’una web amb botiga online fins arribar a vendre a través de les xarxes socials. 
 

Objectius 
Conèixer les diferents formes de promocionar qualsevol negoci a Internet. 
Esbrinar si el teu negoci necessita una web de comerç electrònic per captar l’atenció i vendre. 
Conèixer els diferents canals socials per ser visible, trobar el client potencial i realitzar una 
venda online. 
 

Ponent 
David García 

Community Manager, dissenyador Web i docent en Màrqueting Digital i Community 
Management. Gerent de COMMUNITIS, empresa dedicada a Community Manager, 
Social Media Manager, SEO Manager, Marketing Online & Web Developer Wordpress 
Expert, Consultoria i formació en comunicació i màrqueting online per empreses. 

Temari 
 Què és el Comerç Electrònic 

 Beneficis de l’ús d’Internet per promocionar l’empresa 

 Eines per crear una botiga online 

 Les xarxes socials per promocionar i vendre 

 El màrqueting online: anuncis i ofertes en els diferents canals socials 

 

Metodologia 
Formació teòrica de 4 hores en 2 sessions de 2 hores,  a on coneixerem les diverses formes per 
promocionar el nostre negoci. 
No és imprescindible, però tots els assistents poden assistir amb un dispositiu mòbil com un 
smartphone, tauleta tàctil o bé ordinador portàtil. 
 

Dates, horaris i lloc 
Dimarts 17 i dijous 19 de setembre de 2019 de 14:00  a 16:00 hores 
2a planta del teatre Serafí Pitarra d’Hostalric. 
 

Finançament  
Formació gratuïta pels assistents. 
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i 
finançament del “Secretaria de Estado de Comercio” i els fons FEDER dintre del marc del 
“Programa  de Apoyo al Comercio Minorista 2019”. 
 

 


