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

L’e-mail màrqueting és l’eina més efectiva i amb més retorn de la inversió que disposen les empreses
per fer màrqueting digital, però cal saber utilitzar les eines específiques i dominar la tècnica. L’objectiu
del curs és conèixer aquestes eines i tècniques que permetran la optimització d’aquest canal de
comunicació cap a la clientela per tal d’afavorir la seva fidelització.

Durant la sessió s’aprendrà a fer campanyes efectives de e-mail màrqueting. Es veuran les eines per a
realitzar-lo i es tractarà de com es confeccionen els continguts, com es fa la gestió de les llistes de
distribució segons la normativa vigent, com es segmenten els públics, com es fa un pla de publicacions,
com s’avaluen els resultats, entre d’altres.

Curs impartit per XAVIER ROMO ROS, diplomat en Ciències Empresarials, especialització en Màrqueting. Consultor i formador de MC
Empreses, forma part d’un equip multidisciplinar de professionals experts en l’assessorament integral d’empreses.

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... 
Tècniques efectives de e-mail màrqueting

17 de desembre de 2019
de 9.30 a 13.30 h

NOVA DATA!

https://mcempreses.com/
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