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

Geolocalitza el teu negoci
WEBINAR GRATUÏT - BLANES
Dimecres, 21 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 21 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:
Introducció
Descobrirem el rol de les plataformes de geolocalització en la
construcció de la reputació digital dels negocis: Què són? Per a
què serveixen? Qui les crea? Quins són els seus avantatges? I els
inconvenients?
Conèixer una plataforma en profunditat: Google My Business
Aprendrem les característiques d’una de les principals
plataformes de geolocalització existents. En concret, treballarem
com donar d’alta una fitxa o com reclamar-ne la propietat d’una
existent, així com la configuració de les fitxes per tal que
representin amb fidelitat el nostre negoci.
Pla de futur
Descobrirem com gestionar la fitxa geolocalitzada del nostre
negoci. En concret, parlarem de creació de publicacions i
patrocini d’aquestes, així com de la gestió de les ressenyes de la
clientela.
Ponent:
Marta Canedo
Consultora especialitzada en gestió de comunitats digitals de
petits negocis, establiments de restauració i marques comercials.
Docent de la consultora Focalizza especialitzada en formació
digital vinculada a xarxes socials, missatgeria instantània i altres
eines d’utilitat per als petits negocis. Dinamitzadora comercial a
diversos mercats municipals.

