Programa de Apoyo al comercio minorista 2020
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Jornades divulgatives per a comerciants i emprenedors del sector comercial

El vídeo: Una eina imprescindible per promocionar el
meu negoci
WEBINAR GRATUÏT
Dilluns, 28 de setembre de 2020
De 9:30 a 11:30 hores

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

El vídeo és un canal cada vegada més difícil d'ignorar degut a la seva omnipresència a
Internet. Què el diferencia dels anuncis tradicionals online? La seva capacitat per
viralitzar-se i la facultat única per captivar audiències gràcies a l'impacte emocional que
poden tenir les històries.
Adreçat a:
Comerciants i emprenedors del sector del comerç
Places:
Número de places: 25
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 28 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

Objectius:
Conèixer les opcions que ofereix el vídeo i identificar el tipus de
vídeo que necessita el nostre negoci. Aprendre a planificar una
campanya de vídeo amb èxit i avaluar-ne el retorn.

Temari:
· Importància del vídeo en màrqueting online: una eina clau.
· Tipus de vídeos que pot necessitar el nostre negoci (corporatiu,
testimonial, formatiu, de procés, catàleg, de marca personal,
publicitari...)
· Planificar una campanya de vídeo amb èxit: idea,
desenvolupament i difusió.
· Analitzar el retorn.
Ponent:
Núria Tolós Palau
Realitzadora Audiovisual. Formadora especialitzada en fotografia i
vídeo i programes d’edició d’imatges. Ha col·laborat en mitjans de
comunicació, televisions, empreses publiques i privades i en
l’actualitat es directora de “Fashion Films”, realitzadora i
productora d’imatge i creadora de continguts audiovisuals per a
webs.

