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

Edició de vídeo per a xarxes socials
Formació híbrida:
Presencial a La Jonquera
en línia per ZOOM

Dilluns 15 de novembre de 2021
De 9:30 h a 12:00 h

Objectius:
El vídeo és el contingut visual que més fa guanyar visibilitat i reconeixement de
la nostra empresa. El principal objectiu d’aquesta sessió és la de conèixer les
possibilitats de l’ús del vídeo. Aprendrem a crear, editar i compartir
adequadament el contingut audiovisual en les diferents xarxes socials.
Places:
Nombre de places presencials: 15
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:
Centre Cultural Can Laporta
Carrer Major, 4 de La Jonquera
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 15 de novembre de 2021
De 9:30 h a 12:00 h

Inscripcions al web i més informació:
www.jornades.feslabossa.cat
Telèfon i WhatsApp: 972 41 85 38
Correu electrònic: feslabossa@cambragirona.org

Temari:
• Perquè és important aquest tipus de contingut.
• Mides i tipus de vídeos.
• Vídeos curts (Reels, TikTok, shorts...)
• Tipus de vídeos per a xarxes socials.
• Música i drets d'autor.
• Reels:
- Estructura bàsica de Reels.
- Els 3 passos per a gravar un Reel.
- Transicions.
- Filtres.
- Remix.
• Tiktok:
- Estructura bàsica de TikTok.
- Els 3 passos per a gravar un TikTok.
- Filtres.
- Tendències.

• Inshot:
- Inserir un vídeo.
- Opcions d’edició.
- Inserir text i música.
- Com guardar-ho.
Ponent:
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
capacitacions específiques en Community Manager i Social Media, Marca
Personal, Branding i xarxes socials.

