
 

 

 
 
 

 

A Girona Emprèn parlem de... 
accions per comunicar i  

donar a conèixer el nostre negoci 
 
La comunicació és una eina clau per tal que clients potencials arribin a conèixer el teu negoci: si et 
dones a conèixer es poden interessar pel teu negoci i, si els interessa, poden arribar a ser clients 
teus; comunicar-se és el primer pas.  
  
Hi ha elements senzills i bàsics en la comunicació que, amb un gran enfocament, una bona gestió i 
sense molt de cost, poden tenir un bon impacte alhora de donar a conèixer el nostre negoci o el 
nostre perfil professional. 
 
La sessió està enfocada, d’una banda, a explicar les diverses accions que s’inclouen en la 
comunicació externa i, de l’altra, a proposar un seguit d’accions senzilles per tal de millorar la nostra 
comunicació per tal d’arribar al públic potencial i a posar sobre la taula aquelles que poden suposar 
una distracció més que un benefici.   
 
Continguts: 

- El contacte amb els mitjans de comunicació 
- La producció de materials gràfics corporatius: logo, targeta, fulletons, catàlegs 
- La creació de la web, el blog i/o els butlletins 
- La presència a les xarxes socials 
 

  
  

 
 
 

 
 
 
Sessió a càrrec de Gemma Cots, experta en comunicació. Llicenciatura en Periodisme, Grau Superior en 
Realització d’Audiovisuals i Grau en Filologia Catalana. Experiència professional en departaments de 
comunicació d’empreses, administracions i entitats.  
 

Sessió gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Data:  11 d’abril de 2018 
Horari:  de 16.00 a 18.00 h. 
 
Lloc:   Girona Emprèn  

(C. Tarragona, 40 17005 Girona) 

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 
 

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE. 


