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

Les empreses necessiten fer arribar el seu missatge a través dels canals on hi ha la seva clientela. La
irrupció de Whatsapp com a forma de comunicació és una oportunitat per la immediatesa i la proximitat
que aporta als seus usuaris.

Whatsapp Business ofereix la possibilitat de fer ús d’aquesta eina com a negoci d’una manera més
òptima per al negoci, amb funcionalitats que no té la versió tradicional.

Durant la sessió es veuran les diferències que hi ha amb el Whatsapp tradicional, com verificar el perfil
d’empresa, com enviar missatges personalitzats a llistes i grups de contactes, com respondre
automàticament quan no s’està disponible i com saber si els missatges han estat llegits.

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... 
Whatsapp Business

24 d’octubre de 2019
de 9.30 a 13.30 h
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