EINES PER DISSENYAR ELS MEUS CARTELLS PUBLICITARIS COMERCIALS
L’ÚS DE MISSATGES DIRECTES PER A LA PROMOCIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS
Petita píndola formativa per a conèixer els elements bàsics del treball d’impressió de cartellera,
fulletons, díptics i/o tríptics per a la publicitat del petit comerç.

Objectius
Enfocarem la temàtica amb exemples pràctics duent a terme el disseny, edició i posterior impressió d’un
cartell per tal de veure els diferents tipus de formats, resolucions, estructures, etc., que faran de les
nostres impressions un reclam publicitari correcte.

Temari


La Cartelleria
o Breu introducció al disseny.
o Fonaments del disseny: estructura, equilibri i pes.
o De quines eines disposem per l’edició i el disseny de publicitat?



Eines d’edició:
o Conèixer els formats correctes i adequats per una bona composició.
o Tipografies, formats d’imatges i teoria dels colors.
o Treball amb programari d’edició on-line fàcil i efectiu i/o programari d’ofimàtica.



Formats d’impressió
o Formats d’impressió digital: tipologia del paper.
o Resolucions adequades per a una impressió correcte.

Ponent
Ignasi Fauria
Dissenyador gràfic, visual i productor artísticocultural
Formador especialista en màrqueting digital, disseny i maquetació

Metodologia
Sessió formativa de 4 hores on l’assistent podrà obtenir eines vàlides per a al dissenys, composició,
creació i impressió de la cartelleria necessària per a promocionar els productes i serveis del seu
establiment. Es aconsellable portar una tableta o ordinador portàtil per a la realització de practiques
online.

Data, horaris i lloc:
Dilluns 7 d’octubre de 2019, de 10:00 a 14:00 hores,
Oficina de Turisme, carrer Camprodon, 16 de Llançà

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”.

Més informació : xperez@cambragirona.org tel. 972 41 85 38
Inscripcions: www.feslabossa.cat
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

