
Kit per ser visibles a les xarxes socials

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Dimecres, 7 d’octubre de 2020
De 14:00 a 16:00 hores

Jornades divulgatives per a comerciants i emprenedors del sector comercial

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

WEBINAR GRATUÏT



Objectius: 
En aquesta jornada es treballaran les claus per ser visibles a les xarxes socials. Es
facilitaran les eines i el consells per construir una comunitat virtual de clients.
S'exploraran les diferents xarxes socials i s'analitzaran quines xarxes son més adequades
per cada perfil de client.

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:
Dimecres 7 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:

Facebook, Instagram, Tik Tok...
Quina és la xarxa social més adequada tenint en compte el perfil
del meu client.

Les xarxes socials com a canal de venda: l'aparador digital
Com utilitzo aquest canal i com connecto la meva botiga física
amb el món virtual.

Productivitat
Planificació, disseny i consells per tal d'optimitzar el temps que
invertim en les xarxes socials dels nostres comerços.

Quins errors freqüents hem d'evitar
Què són els algoritmes, com afecten en les xarxes socials i quins
punts claus s'han de tenir en compte.

Ponent:

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