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

La situació provocada per la COVID-19 ha accelerat un canvi d’hàbits amb la
relació dels clients amb les empreses. La necessitat d’arribar al client per
canals digitals per donar a conèixer la marca i perquè es realitzi la compra o
reserva en línia, ha esdevingut una necessitat per a tot tipus d’empreses.
Malgrat la urgència, cal tenir ben definida una estratègia per tal d’obtenir el
màxim retorn de les campanyes en xarxes com Facebook i Intagram.

Tenir ben definits els objectius i el retorn esperat de la inversió en temps i
diners passa per un bon disseny i aplicar un embut de vendes. Cal definir i
utilitzar els diferents objectius de campanya i els diferents públics creats,
plantejar campanyes híbrides de Google Adwords i Facebook Ads i un
remarquèting creatiu.

Curs impartit per Emma Llensa, consultora i formadora en màrqueting digital.

Curs en línia, les persones inscrites rebran un enllaç on seguir la sessió.

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.
Hauran de fer arribar còpia del DNI o NIE vigent (o en el seu
defecte el resguard de renovació). En cas de resident
comunitari, caldrà enviar còpia del 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 fer arribar còpia del DARDO.
Girona Emprèn no podrà admetre a la formació a cap
persona sense l’enviament de la documentació requerida.
Cal avisar amb suficient antelació en cas de no poder assistir.

Més informació:  
Tel. 972 104 316 
C/e: gironaempren@ajgirona.cat
Inscripcions a:  www.girona.cat/gironaempren
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