
MILLORA L'ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING DIGITAL DEL TEU NEGOCI

Què és?

Un curs per aconseguir tenir una visió global del potencial del màrqueting digital. Entendre el
funcionament del màrqueting en el comerç electrònic, analitzar  exemples d’èxit en les xarxes
socials de petits comerços.
Conèixer les principals xarxes socials i les seves funcions, ser conscients dels avantatges i
inconvenients  del  seu  ús.  Aprendre  com  fer  un  bon  estudi  SEO  i  SEM,  per  posteriorment
realitzar una campanya de posicionament efectiva.
Comprendre el potencial del màrqueting de continguts i especialment del videomàrqueting.

Impartició, calendari i horari

La modalitat d’impartició és presencial, a l’IES Manacor (camí de ses Tapereres, 32). El 14 i 15 de
desembre, en horari de 16 h a 19 h, amb una durada de 6 hores. 

Qui hi pot participar?

Hi poden participar persones interessades en la temàtica, per tal de poder adquirir o augmentar els
seus coneixements en relació al màrqueting digital del seu negoci. Per tant, cal que les persones que
hi participin ja tenguin una idea de negoci prèvia a l’obertura d'una empresa, o ja disposin d'una
empresa.
El nombre màxim de places és 20.

Procés d’inscripció

Les  persones  interessades  han  d’enviar  el  seu  nom  complet,  document  d’identitat,  telèfon  de
contacte i correu electrònic a desenvolupamentlocal@manacor.org, o a través del formulari web de
sommanacor.cat. S’acceptaran inscripcions fins a completar les 20 places del curs.
Tendran  prioritat  les  persones  del  municipi,  segons  l'ordre  d’inscripció.  Les  persones  inscrites
rebran la confirmació que han estat admeses per via telefònica, i se’ls enviarà els continguts del curs
per correu electrònic.

mailto:desenvolupamentlocal@manacor.org


CONTINGUTS FORMATIUS

SESSIÓ. Crea una estratègia de màrqueting que aconsegueixi els objectius que t’has plantejat

1. Introducció al màrqueting

 Variables TIRO

 Teoria de les 4Ps

 Com construir una bona estratègia

 Objectius, target, accions, tàctiques, recursos...

2. Màrqueting digital

• Vendre a Internet

• Del web 1.0 al 4.0

• Comerç tradicional vs. comerç electrònic

• CVP i altres conceptes

• L'embut de conversió

SESSIÓ: Augmenta la visibilitat a les xarxes socials i millora el posicionament a Google

1. Les xarxes socials

 Tipus de xarxes socials

 Tipus d’usuaris

 El gestor de comunitats i altres professionals del mitjà social

 Nivells d’interacció

 Consells per guanyar visibilitat

2. Posicionament web

• Com funcionen els algoritmes?

• Tècniques SEO

• Eines per a fer un bon SEM

• Google Analytics

• Consells per guanyar posicionament

SESSIÓ: Enganxa el teu client a través del videomàrqueting i el contingut de valor

1. Introducció al màrqueting de continguts

 Escriure a Internet

 El contingut de marca

 Crear imatges (fotos, vídeos o dissenys) de qualitat

2. Videomàrqueting i altres formats

• Preproducció (storyboard i altres conceptes)

• Producció (rodatge i programes d’edició)

• Postproducció (difusió en distintes plataformes)


