CREAR LA IDENTITAT DIGITAL DEL MEU NEGOCI
PROMOCIONAR LA MEVA EMPRESA A FACEBOOK I INSTAGRAM
Els canals socials de Facebook i Instagram són imprescindibles per a tot negoci, ja que podem
connectar fàcilment amb el client potencial gràcies a promocionar-nos amb contingut visual de
qualitat.
Ara mateix, junt amb una web, són vitals en tota estratègia de màrqueting digital, sempre que
les utilitzem adequadament.

Objectius
Crear i conèixer els perfils d’empresa de Facebook i Instagram.
Com aconseguir ser visible, augmentar els seguidors dels nostres perfils.
Conèixer les diferents eines i estratègies per crear el millor contingut visual.

Temari
Quins temes tractarem?
 Beneficis de l’ús d’Instagram i Facebook per les empreses
 Creació de la Pàgina de Facebook
 Creació del perfil Instagram for Business
 La creació de contingut i la seva publicació
 Edició, disseny i gestió d’Instagram i Facebook a través d’Apps

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.

Metodologia
Formació de 4 hores a on combinarem de manera teòrica i pràctica els conceptes del curs.
És imprescindible assistir amb un dispositiu mòbil com un smartphone, tauleta tàctil o
ordinador portàtil.

Data, horaris i lloc:
Dilluns 28 d’octubre de 2019 de 9:30 a 13:30 hores
Ca l’Anita, Pl. de Sant Pere, 1 de Roses.

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

