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

Crea i publica vídeos a les xarxes socials
WEBINAR GRATUÏT
Dilluns, 9 de novembre de 2020
De 9:30 a 12:00 hores

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

Objectius:
Conèixer les possibilitats de l’ús del vídeo en la estratègia digital.
Aprendre a crear i editar un vídeo amb el dispositiu mòbil.
Compartir adequadament el contingut audiovisual en les diferents xarxes socials.

Adreçat a:
Comerciants i emprenedors del sector del comerç

Temari:
El vídeo és el contingut visual que més fa guanyar visibilitat i
reconeixement de la nostra empresa.
Coneixerem les millors apps per editar els teus vídeos i fer-los virals als
canals socials adequats.
● Perquè oferir vídeos a la comunitat online.

Places:
Número de places: 30

● Creació de vídeo amb un smartphone.

Preu:
Formació gratuïta pels assistents.

● Compartir el contingut a Instagram i a Youtube.

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 9 de novembre de 2020
De 9:30 a 12:00 hores

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

● Edició de vídeo: Apps per editar i crear un vídeo.

Metodologia:
Formació teòrica i pràctica de 2,5 hores a on veurem les tècniques
creatives per crear i compartir vídeos per donar presència online al teu
negoci.
És recomanable que els assistents disposin d’un dispositiu mòbil com un
smartphone o tauleta tàctil per seguir la formació.
Ponent:
David García
Fotògraf, 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.

