EMPRESA 2.0: Estratègies de comunicació en línia
Tallers pràctics
per fomentar la comunicació, la fidelització i la captació de nous clients en línia
EMPRESA 2.0: Estratègies de comunicació en línia consta d’un conjunt de Tallers en format de píndoles
de formació, per tal que les empreses, comerços i institucions que ho necessiteu, pugueu endinsar-vos en
el món de les tecnologies 2.0. en un format pràctic, divertit i experimental, que us permeti conèixer les
oportunitats i les potencialitats que ofereixen les eines 2.0. per al vostre negoci i la vostra empresa.
Cadascun dels Tallers poden ser de 4 ò 8 hores cadascun, en funció de les necessitats dels vostre municipi
i podeu triar la modalitat que més útil us representi: Facebook, Twitter i Neswletter, perquè cada empresa
necessita coses diferents.
No esperis més. Tu també pots ser un municipi 2.0., que ofereixes al teu teixit productiu i comercial eines
de futur per fomentar la competitivitat empresarial.

Per què en un format de Píndoles formatives?
Perquè cada municipi esculli només el que necessita, en funció del perfil del seu teixit associatiu, productiu i
comercial.
Per què en format Tallers?
Perquè amb l’ordinador en mà, la formació esdevé un acompanyament pràctic, profitós i molt més útil.
Perquè insitu s’aprengui, des del minut 1, no només quines son LES OPORTUNITATS que ofereixen les
eines 2.0. sinó COM es fan les coses. COM es gestionen. COM s’analitzen. I els dubtes que sorgeixen,
puguin ser COMPARTITS amb la resta de les persones participants.
Perquè en el moment que les persones surtin de l’aula, puguin POSAR EN PRÀCTICA tot el que han après.

A qui es dirigeix?
A totes les persones que formen part d’Associacions de Comerciants, comerços, restaurants i empreses de
turisme o que necessiten aprendre o aprofundir sobre la potencialitat que ofereixen les eines 2.0. i en siguin
els i les responsables de la seva gestió.

COM TREURE MÀXIMA
RENTABILITAT A
FACEBOOK

TOT EL POTENCIAL DE
TWITTER

1 sessió (4 hores)
ò
2 sessions (8 hores)

1 sessió (4 hores)
ò
2 sessions (8hores)

NEWSLETTER DIGITAL:
UNA PODEROSA EINA DE
MÀRQUETING LOW COST
1 sessió (4 hores)
ò
2 sessions (8hores)

Docents: Toni Rodríguez i Clara Robles, experts en comunicació off i online i consultors d’estratègies 2.0.
...amb la coordinació tècnica i pedagògica de MooN Consultoria

COM TREURE MÀXIMA
RENTABILITAT A
FACEBOOK

Coneixerem les possibilitats que Facebook pot oferir a qualsevol PIME per comunicar, fidelitzar
als seus clients i arribar a nous públics.
Analitzarem com organitzar promocions i sortejos a aquesta xarxa social, la opció d’invertir en
publicitat, i les principals diferències entre els perfils personals i les pàgines d’empresa.
Veurem exemples reals de casos d’èxit, així com els errors més habituals que les petites
empreses cometen a l’inicar la seva comunicació a Facebook.
Aprendrem finalment una sèrie de pautes per generar i trobar els continguts adequats per
aquesta xarxa, enfocats sempre a oferir un valor afegit als seguidors i seguidores del nostre
negoci/empresa.

TOT EL POTENCIAL DE
TWITTER

Twitter es pot convertir en una nova via d’atenció al client, en una font inesgotable per trobar
informació de valor per qualsevol negoci, en una eina per escoltar activament què espera el
nostre client, o en un espai per crear una comunitat fidelitzada al voltant d’una marca o
empresa.
Començarem des del principi, entenent els conceptes i les pautes de comportament bàsiques
d’aquesta xarxa social. Analitzarem el contingut d’interès i com treure el màxim rendiment a la
presència corporativa a Twitter, veient casos d’èxit de PIMES i grans empreses.
Analitzarem un conjunt d’eines externes (com ara Hootsuite, Seesmic o Tweepz) que ens
ajudaran a trobar nous usuaris, a detectar informació d’interès pel negoci, i a gestionar la
presència corporativa a Twitter amb la major eficàcia possible. També coneixerem eines com
TweetReach que ens permetran mesurar l’èxit de la nostra feina a la xarxa social.
Finalment veurem com la presència personal a Twitter també pot ser de gran ajuda pel nostre
negoci, ajudant-nos a generar nous contactes, guanyant visibilitat i creant la nostra pròpia
marca personal-professional.

NEWSLETTER
DIGITAL: UNA
PODEROSA EINA DE
MÀRQUETING LOW
COST

Una newsletter es pot convertir en una eina de màrqueting online fonamental per qualsevol petit
negoci. Amb les eines adequades podrem gestionar i controlar les nostres campanyes
d’emailing, fent arribar novetats, promocions o informació de valor als clients, actuals i
potencials.
Coneixerem tots els secrets de Mailchimp, una eina potent, de gran qualitat i amb moltes
possibilitats a cost zero (o amb una despesa mínima).
Analitzarem diverses opcions per fer créixer la nostra base de dades, veurem exemples de
newsletters de negocis de diferents sectors, coneixerem consells pràctics a l’hora de dissenyar
campanyes d’email màrqueting i veurem com analitzar els resultats que ens poden oferir.

La Cambra de Comerç de Girona us ho posem fàcil:
•
•
•
•

Escolliu la temàtica o les temàtiques i el format que més us encaixi.
Fixeu unes dates que considereu adequades per la seva realització.
Reserveu una aula de formació amb connexió a Internet.
Feu-ne la màxima difusió entre les empreses, comerços i associacions del municipi. Recordeu que
les persones participants han de venir amb el seu propi portàtil. Màxim 18 persones.

Nosaltres ens encarreguem de:
•
•
•
•

Elaborar els Programes Formatius a mida amb el logotip de la vostra institució.
Coordinar la gestió pedagògica del Curs i la coordinació amb l’equip docent. I les despeses que
ocasiona.
Preparar els materials formatius amb el logotip de la vostra institució.
Emmagatzemar els materials formatius en format digital, perquè les persones participants hi puguin
accedir.

MÉS INFO i RESERVA DE CURSOS: Sra. Núria Pascual

npascual@cambragirona.org

972 418 539

