
Dissenya les teves campanyes amb Canva

Programa de Apoyo al comercio minorista 2021

Dilluns 6 de setembre de 2021
De 9:30 h a 12:00 h

Jornades divulgatives gratuïtes per al comerç i l’emprenedoria

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Formació Gratuïta híbrida
Presencial a Figueres

en línia per ZOOM



Objectius: 
En aquesta sessió s'explicarà què és Canva i com es pot utilitzar aquesta
aplicació gratuïtament per crear la cartelleria per al vostre establiment, per
tal de comunicar-nos de forma efectiva amb els nostres clients amb dissenys
moderns que podrem imprimir en paper o penjar a les xarxes socials,
especialment a Instagram.

Places:
Presencial a Figueres: 18 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 el marc del “Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2021”.

Lloc de celebració:
Àrea de Promoció Econòmica. (Antic Convent dels Caputxins)
Carrer del Rec Arnau, 6 - 17600 Figueres
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 6 de setembre de 2021
De 9:30 h a 12:00 h

Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat

Més informació:
Telèfon i WhatsApp: 972 41 85 38
Correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

Canva és un programari i lloc web d'eines de disseny gràfic
simplificat, molt fàcil d’Utilitzar i en un format d'arrossegar i deixar
anar. Canva proporciona accés a milions de fotografies i milions de
vectors, gràfics i fonts. És utilitzat de la mateixa manera per
'amateurs', com per professionals del sector. Les seves eines es
poden utilitzar tant per al disseny web, xarxes socials com per als
mitjans d'impressió i gràfics.

Temari:
• Què és Canva?
• Com enregistrar-se
• Com funciona Canva?
• Disseny d'una publicació per les xarxes socials
• Disseny d'un flyer
• Disseny d'un codi QR
• Disseny d'un story d'Instagram
• Trucs extres

Ponents:

Lola Ruiz (Lola-digital)
Realitza formacions sobre eines digitals principalment Canva i
altres eines per a xarxes socials, com Instagram, TikTok, Pinterest,
Youtube, Facebook, Whastapp business). I sobre marca personal i
estratègies en mitjans socials.

Disposa del certificat Canva CCC (Canva certified creative) i
capacitacionds específiques en Community Manager i Social
Media, Marca Personal, Branding i xarxes socials.

https://jornades.feslabossa.cat/
mailto:feslabossa@cambragirona.org

