Programa de Apoyo al comercio minorista 2021
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Jornades divulgatives gratuïtes per al comerç i l’emprenedoria

6 Eines de Google per al comerç
Formació en línia per ZOOM
Dimarts 13 i dijous 15 de juliol de 2021
De 14:30 h. a 16:30 h.

Objectius:
Avui en dia el comerç ha hagut d'adaptar-se a marxes forçades al nou
entorn social i econòmic i això comporta la utilització d'eines que n'ajudin a
maximitzar el rendiment de les nostres empreses, a estar en contacte amb
el nostre client, facilitant-nos les tasques internes i executant tasques
d'anàlisis i valoració de les nostres actuacions comercials. Les eines que
ofereix Google, algunes gratuïtes i altres no, són un mitjà accessible i molt
utilitzades per petites i grans empreses.
Places:
Nombre de places en línia: Il·limitat.
Preu:
Formació gratuïta per als assistents.
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb
el suport i finançament de la “Secretaria de Estado de Comercio” i els fons
FEDER en del marc del “Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2021”.
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 13 i dijous 15 de juliol de 2021
De 14:30 h. a 16:30 h.
Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat
Més informació:
Telèfon i WhatsApp: 972 41 85 38
Correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

Temari:
Aprèn les claus per gestionar el teu negoci al núvol de forma àgil i a
posicionar-te perquè els qui busquen et trobin abans que la competència.
En aquest curs veurem les següents 6 eines de Google que ens donaran una
visió global de què necessitem per encarar el nostre negoci digital de la
millor forma.

•
•
•
•
•
•

Google Workspace / Gsuite
Google Drive
Google My Business / Google Maps
Cercador de Google
Google Analytics
Google Search Console

Ponents:
MCempreses
Empresa de formació i consultoria dirigida a emprenedors i emprenedores i
empreses basada en els aspectes més pràctics i analítics que necessita el
futur nou empresari per potenciar i gestionar el seu negoci. Serveis de
consultoria i formació dins els àmbits del màrqueting digital, l'empresa,
l'economia i el coaching.
Ivan de la Cruz
Filmmaker
Creatiu, curiós, meticulós en el treball. Aficionat al dibuix, disseny,
fotografia i l’audiovisual, la màgia i la música.
Marta Montaño
Account Manager
Resolutiva, inspirada per la intensitat dels colors, les línies rectes i els
detalls. Experiència en adaptacions digitals off i online, disseny de
continguts per a campanyes comunicatives i manteniment de pàgines web.

