Càpsula TIC: primers passos amb MailChimp
L’email màrqueting o e-mailing consisteix en la comunicació via correu electrònic a partir de
l’enviament de correus a una llista de distribució. MailChimp ha esdevingut una de les eines més
utilitzades per les comunicacions massives per correu electrònic. La seva senzilles combinada amb
les prestacions que ofereix i un cost molt assequible li han donat aquesta rellevància entre altres
eines existents al mercat.
L’objectiu de la sessió és conèixer el funcionament bàsic d’aquesta eina: donar-se d’alta als recursos i
conèixer les principals eines de gestió i edició de correus que ofereix.
Continguts:
-

Què és i programes similars.
Alta i configuració principal de MailChimp.
Interfície i eines: llistes, formularis d’alta i campanyes.
Edició i tipus de campanyes.

Data:
Horari:
Lloc:

23 de setembre de 2016
de 9.30 a 12.30 h
Centre d’Iniciatives Locals
(C. Tarragona, 40 17005 Girona)

Sessió a càrrec de la dinamitzadora del Punt TIC Girona Emprèn.
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.

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.
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