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Objectius:  
El Màrqueting de Geolocalització pot impulsar les visites al negoci local. Coneix les eines 
imprescindibles, com Google my Business i d’altres, per potenciar la geolocalització de 
l’empresa.  
 
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: 
Dijous 8 i divendres 9 d’octubre de 2020 
De 15:00 a 17:00 hores 
 
Inscripcions al  web: 
jornades.feslabossa.cat 
 
Més informació: 
Telèfon i WhastApp: 972 41 85 38 / correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org 
 
 
 
 

Temari:  
Introducció  
Conèixer els beneficis del Màrqueting de Geolocalització pel 
nostre negoci local. 

 
Què és Google my Business 
Definició de l’eina que tenim a disposició i quins beneficis en 
podem treure per potenciar el nostre negoci i facilitar-ne la 
localització per part del possibles clients. 
 
Creació i configuració del perfil de Google my Business 
Elaboració des de l’inici del perfil del nostre establiment amb 
incorporació de les dades bàsiques i la seva ubicació. 
 
Les diferents eines de geolocalització 
Altres opcions de les que podem disposar per geolocalitzar en 
nostre comerç a les xarxes 

  
 Ponent: 

David García 
Fotògraf i expert i docent en màrqueting digital, 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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