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

Millorar la visibilitat a Google
Formació gratuïta en línia per ZOOM

Dilluns 8 de novembre de 2021
De 9:30 h. a 11:30 h.

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:
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 8 de novembre de 2021
De 9:30 h a 11:30 h
Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat
Més informació:
Telèfon i WhatsApp: 972 41 85 38
Correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

Objectius:
Descobrirem per què ens troben o no ens troben a Google, com crear
una bona estratègia de posicionament, des d'aspectes bàsics a més
tècnics i parlarem de la importància actual d'apostar per una bona
estratègia a Google.
Temari:
1. Principis bàsics de SEO: Què és el SEO i perquè és important per a la
teva empresa?
2. Eines i pràctiques bàsiques per millorar el posicionament SEO de la
teva empresa.
3. Principis bàsics del SEM: Què és el SEM, com es diferencia amb el
SEO i quin són els avantatges que el SEM pot aportar al teu negoci.
4. L’ús de Google My Business: Com el teu perfil d'empresa a Google
t’ajuda a connectar amb els clients a la Cerca de Google i de Maps.

Ponent:
Cristina Vergés:
Graduada en Periodisme i posteriorment especialitzada en
Comunicació Digital, la Cristina desenvolupa estratègies de
posicionament i venda a Google. Amb una trajectòria de més de 5 anys
i col·laborant amb empreses molt importants de posicionament web a
Catalunya, és entesa en SEO, SEM i en estratègies de captació de leads.

