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

Fotografia per a xarxes socials
Formació gratuïta en línia per ZOOM
Dijous 18 de novembre de 2021
De 14:00 h a 16:00 h

Objectius:
Les xarxes socials fa temps que prioritzen els visuals i les tendències en
imatge són canviants constantment. Veurem els diferents formats d'imatge
que existeixen en les xarxes socials, quines ens serveixen més, el seu
perquè, i com aconseguir tenir uns bons resultats amb eines del dia a dia.
Seguint tendències i amb 4 bons consells, tu també pots tenir unes xarxes
ordenades, vistoses i sobretot, efectives.
Places:
Nombre de places en línia: Il·limitat.

Temari:
I - FOTOS DE XARXES:
Analitzarem diferents perfils d'èxit i veurem com es fan les fotos, i les
diferenciarem de la fotografia clàssica. No és tant la perfecció
fotogràfica, sinó l'estètica.
II - FER FOTOS A VISTA:
Cal que quan ens posem a fer fotos pensem en què és el que vendrem,
ja que serem més productiu i les fotos ens duraran molt més temps,
pensar en possibles promocions que puguem fer en un futur o inclús
espais, el que sigui usable.

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”.

III - FER FOTOS EN DIFERENTS FORMATS:
Quan ens posem a fer les fotos cal pensar en vertical i en horitzontal,
tenir en compte les limitacions de cada plataforma (pel que fa a
format), si les farem servir de fons, o seran imatges en primer pla...

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).

IV - EQUIP RECOMANAT & LA IMPORTÀNCIA DE LA LLUM:
Recomanarem equip bàsic per poder començar a obtenir bons resultats
i parlarem de la llum i com il·luminar espais

Data i horari:
Dijous 11 de novembre de 2021
De 14:00 h a 16:00 h.

V - CONSELLS FINALS I DUBTES CONCRETS

Inscripcions al web:
jornades.feslabossa.cat

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

Ponent:
Pol Cassany
Format en Ciències Empresarials - Management i endinsat en el món de la
moda de manera professional, treballa actualment davant i darrere la
càmera. Actualment realitza fotografia i vídeo per nombroses xarxes
socials, així com nous formats de contingut. És especialista en xarxes
d'última creació i en el format streaming.

