VULL VENDRE PER INTERNET, PERÒ, PER ON COMENÇO?
PAUTES PER COMENÇAR EN EL MÓN DE L’E-COMMERCE

FITXA TÈCNICA DE L’ACCIÓ
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DESCRIPCIÓ |
L’objectiu principal d’aquesta sessió serà aprendre els conceptes bàsics de què realitzar per poder tenir una tenda on-line,
especialment des del punt de vista estratègic i de màrqueting.
DATES PREVISTES | A CONFIRMAR
DURADA | 8 hores lectives
DESTINATARIS/ÀRIES | Comerciants tradicionals i empreses que s’estiguin plantejant obrir nous canals de venda a través de la xarxa.
EXPERT/A | Josep Alberti i Pradera | SEMINARIS I FORMACIÓ, És l’evolució fiscal de SEMINARIS I FORMACIÓ, SCP que es crea l’any 2004
(i que prèviement en Josep Alberti ja feia docència com a autònom).
La forma habitual de treball és la d’oferir cursos estandaritzats o bé crear-los a la mida de les necessitats dels clients, tant per continguts, com per durades i especialistes de les temàtiques.
El principal tret diferencial de la nostra empresa és que sempre podem posar exemples eminentment pràctics i basats en projectes reals,
normalment viscuts en primera persona pel mateix docent en la seva activitat empresarial/emprenedora.
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CONTINGUT |
Introducció al màrqueting digital. Qui és el meu client? | Com escollir el meu proveïdor d’Internet? | Paraules clau de cerca, funcionament dels cercadors SEO i complement amb anuncis on-line: SEM.
Pla de màrqueting on-line. Emailimarqueting. Campanyes de publicitat |
SEM, Facebook, Display màrqueting | Interacció amb els usuaris i reputació on-line | Usabilitat i logística | Empreses de paqueteria.
LLOC DE REALITZACIÓ | IMPO Can Boscà
MÉS INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS | Web | www.impo.cat | Adreça electrònica | sae@impo.cat | Telèfon | 93 460 52 00
Formació gratuita. Les inscripcions es faràn per ordre d’inscripció.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials |
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