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

Venda a través de Whatsapp Business
WEBINAR GRATUÏT - BLANES
Dimecres, 14 d’octubre de 2020
De 14:00 a 16:00 hores

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

Objectius:
En aquesta jornada es treballarà la funcionalitat de Whatsapp per empresa i com pot
ajudar al teu comerç a mantenir-se en contacte amb els potencials clients. Amb l'ajuda
d'aquesta poderosa eina digital crearem un catàleg de productes, optimitzarem el perfil i
aprendrem a crear llistes de difusió per tal de fidelitzar als teus clients.
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:
Dimarts 14 d’octubre de 2020
De 14:00 a 16:00 hores

Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat
Més informació:
Telèfon i WhastApp: 972 41 85 38 / correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

Temari:
Com pot ajudar Whatsapp empresa al meu comerç?
Per què és important conèixer aquesta eina i adaptar-nos a les
noves formes de comunicació dels nostres clients.
Com funciona Whatsapp empresa?
Quines son les funcionalitats més rellavants d'aquesta eina, com
les puc aplicar al meu comerç i com s'utilitzen.
Bones pràctiques
Consells, particularitats i recomanacions a tenir en compte per
tal d'atraure a nous clients, oferir una experiència de compra
òptima i fidelitzar al client.

Ponent:
Júlia Micaló
Formadora especialitzada en digitalització del comerç local. Cofundadora de "Academia Local", l'acadèmia online per a botigues
de proximitat. Experiència en eines digitals i impuls de projectes
tecnològics.

