FORMA’T EN... xarxes socials i e-mail màrqueting
El canvi en la manera de comunicar-nos que ha provocat la web 2.0 o web social, fa que empreses i
organitzacions es plantegin nous reptes en la manera com es comuniquen i arriben al client. Per
adaptar-se a aquest canvi de paradigma hi ha aspectes clau com ara la relació amb el client i la
gestió de la comunitat de seguidors. En aquest sentit les xarxes socials i l’e-mail màrqueting ofereix
a les empreses l’oportunitat de treballar aquesta relació i fidelitzar el seu públic.
L’objectiu d’aquest curs és aportar un coneixement bàsic sobre les estratègies i recursos que cal
tenir en compte per a la comunicació de la nostra empresa en l’entorn online.
Continguts:
1. Les xarxes socials i l’empresa.
2. L’estratègia a les xarxes socials.

Data:
Horari:
Lloc:

3. La importància de l’e-mail màrqueting
en estratègies empresarials.
4. Com fer e-mail màrqueting efectiu.

13 i 15 de setembre de 2016
de 9.30 a 13.30 h
Girona Emprèn
(C. Tarragona, 40 17005 Girona)

Formador: Xavier Romo Ros, diplomat en Ciències Empresarials, especialització en Màrqueting. Consultor i
formador de MC Empreses http://marketinggirona.com/, forma part d’un equip multidisciplinar de professionals
experts en l’assessorament integral d’empreses.

Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que tenen una empresa en
funcionament amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció
prèvia. La sessió serà impartida en castellà.
Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent (o
en el seu defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari, caldrà
presentar el passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. Les
persones que accedeixin al servei per primera vegada enguany, que es trobin en
situació d’atur, hauran de presentar el DARDO.
Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei
sense la presentació de la documentació requerida.
En cas d’impuntualitat, el servei es reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar amb
suficient antel·lació en cas de no poder assistir.
@empresa_gi
Més informació: Tel. 972 104 316 │C/e: gironaempren@ajgirona.cat Inscripcions a: www2.girona.cat/ca/gironaempren_formacions

