
Fotografia per al comerç electrònic i xarxes socials 

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020 

Dilluns, 14 de setembre de 2020 
De 9:30 a 11:30 hores 

Jornades divulgatives per a comerciants i emprenedors del sector comercial 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

WEBINAR GRATUÏT 



Objectius: 
Actualment és molt fàcil crear nosaltres mateixos les fotografies per a compartir amb les 
nostres comunitats, gràcies a l’avanç de la tecnologia i els dispositius mòbils. 
 El consumidor digital vol informació i actualitat del nostre negoci i se’ls ha d’oferir de 
manera regular, amb continguts visuals que reflecteixin la nostra marca. 
 
Adreçat a : 
Comerciants i emprenedors del sector del comerç 
 
Places: 
Número de places: 30 
 
Preu: 
Formació gratuïta pels assistents. 
 
Lloc de celebració: 
En línia (un cop realitzada la inscripció al web, i  abans de la jornada, es facilitarà l’enllaç 
per a la connexió a la plataforma ZOOM) 
 
Data i  horari: 
Dilluns 14 de setembre de 2020 
De 9:30 a 11:30 hores 
 
Inscripcions al  web: 
jornades.feslabossa.cat 
 
Més informació: 
Telèfon i WhastApp: 972 41 85 38 / correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org 
 
 
 
 

Temari: 
Conèixer les possibilitats de la fotografia corporativa i de producte. 
 
Aprendre a editar i dissenyar imatges que transmetin valor a la 
nostra marca. 
 
Com compartir correctament les imatges dissenyades al món 
digital. 
 
La fotografia a través de smartphone i càmera fotogràfica 
professional. 
 
La realització de fotografia corporativa i de producte amb un 
smartphone. 
 
Apps i eines digitals per a editar i dissenyar imatges 
 
Com compartir el contingut visual a Instagram.  

 
Ponent: 

David García 
Fotògraf, 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. 
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