PUBLICITAT I MÀRQUETING DE CONTINGUTS A INSTAGRAM
Gràcies a les darreres funcionalitats que ha incorporat Instagram, com les històries, els perfils d’empresa
o la possibilitat de realitzar directament campanyes de publicitat, fan d’Instagram una xarxa social molt
útil i important per la teva empresa.

Crear, editar i dissenyar imatges de qualitat i que destaquin per a la publicació de contingut a
pàgines web i canals socials, en el màrqueting digital l’anomenem Màrqueting de Continguts.
Els continguts són el més important per guanyar visibilitat i reconeixement de les comunitats
online.

Temari 1a sessió
Publicitat a les xarxes socials, com fer anuncis a Instagram
Conèixer les diferents possibilitats d’Instagram per a la promoció i venda dintre de les xarxes
socials de més actualitat, principalment Instagram.

Temari 2a sessió
Fotografia aplicada pel comerç digital i les xarxes socials

Conèixer la tècnica (exposició i llum) per crear imatges a través dels nostres dispositius.
Aprendre a editar i dissenyar imatges que transmetin valor a la nostra marca.
Conèixer el màrqueting de continguts: com compartir fotos a les xarxes socials.
 Què és el Màrqueting de Continguts
 La fotografia a través de smartphone
 Edició i disseny d’imatge corporativa i de producte

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 repartides en dues sessions de dues hores, a on combinarem de manera teòrica i
pràctica els conceptes del curs i treballarem de manera pràctica la creació de fotos i la seva publicació
en aquest canal social.
És recomanable assistir amb un dispositiu mòbil com un “smartphone” i l’aplicació Instagram instal·lada.

Dates, horaris i lloc
Dijous 21 i dimecres 27 de novembre de 2019 de 14:30 a 16:30 hores.
Sala de Plens de l’Ajuntament de Blanes, Passeig de dintre, 29-31 de Blanes.

Finançament
Formació gratuïta pels assistents.
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i
finançament de la “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: https://jornades.feslabossa.cat/
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