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

Les empreses cada vegada són més conscients de la importància de crear contingut de valor per al seu
públic objectiu, que posicioni la marca com a experta dins el seu sector i referència també envers la
competència. El curs està dirigit a les persones que disposen d’un blog, un web o xarxes socials del seu
negoci i volen augmentar la seva notorietat.

Durant la sessió es tractarà sobre com conèixer el tipus de continguts bàsics i com millorar-los, aprendre
a generar nou contingut de valor amb les tècniques més rellevants, conèixer eines de treball que faciliten
la creació de contingut i aprendre a crear xarxa. També es veurà la importància d’elaborar un pla de
continguts digital per saber com escollir el contingut per a cada moment, públic o entorn digital i definir
què es publica, quan, on i de quina manera.

Curs impartit per IRENE PONSATÍ MITJÀ, graduada en Audiovisuals i Multimèdia i Account Manager a BizMarketing.

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 antelació
en cas de no poder assistir.

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

www2.girona.cat/gironaempren_formacions

FORMA’T EN... 
Crear contingut de qualitat pel blog, web i 
xarxes socials del teu negoci

22 d’octubre de 2019
de 9.30 a 13.30 h


	Número de diapositiva 1

