
          

 
 

 

 

 

EXPRIMEIX FACEBOOK I WHATSAPP AL TEU NEGOCI 
12, 18 i 25 de setembre de 2017  

10:00 a 14:00 hores 
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OBJECTIUS: 
Una formació per aprendre amb profunditat les dues 
xarxes socials més utilitzades a Espanya i al món 
occidental. 
 
CONTINGUTS: 
Sessió 1 
• Objectiu: 
-Conèixer a fons el marketing Online a través de WhatsApp 
i la comunicació més efectiva a Facebook amb els nostres 
usuaris.. 
• Continguts: 
-WhatsApp: funcionament avançat i recomanacions, 
segmentació de clients, llistes de difusió, imatges, vídeos, 
trucades i videoconferencia, novetats aplicables a idees de 
negoci, WhatsApp en tablet o mòbil només amb Wifi, 
callcenters i enviaments massius. 
-Facebook: la comunicació visual i emocional. Com 
treballen les grans marques, empreses i organitzacions a 
Facebook.. 
Sessió 2 
• Objectiu: 
- Aprendre a publicar de forma efectiva continguts de valor 
pels nostres fans 
• Contingut 
configurar adequadament una pàgina de Facebook. 
Sessió 3 
• Objectiu 
-incloure aplicacions externes de Facebook i realitzar 
campanyes de publicitat segmentada 
• Continguts 
-instal·lar aplicacions que permetin millorar l’experiència 
dels nostres fans 
-Realitzar publicitat segmentada a Facebook a llocs i públic 
concret. 

 
DESTINATARIS: 
Autònoms, empresaris/àries , personal directiu, 
comandaments de pimes, emprenedors/res i 
personal de màrketing. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
12 hores (3 sessions)  
12, 19 i 26 de setembre de 2017 de 10:00 h. a 
14:00h 

  
PROFESSOR: 
Sr. Emili Rodriguez Miras  
 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Seminari 100% subvencionat Les places són 
limitades i s'acceptaran per rigorós ordre de 
recepció. Es necessari formalitzar inscripció. 
 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Casa de cultura de St. Cugat 
Jardins del Monestir, s/n 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Emplenant formulari  penjat a la web municipal  
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
O bé al telf. 010  
 
 
 
 
 
 
Per més informació: 
 
Ajuntament de Sant Cugat  
Tel. 93 565 70 00 
Promoció Econòmica 
formacioempresa@santcugat.cat 
 
 
 

 
 
Amb el suport i cofinançament de:      
 

       


