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Formació per a empresaris/àries,
emprenedors/es i treballadors/es
en actiu

Com
aconseguir
més clients?
i vendre més?

FORMACIÓ
EN
VENDES

El curs pretén oferir a les empreses
una formació de qualitat, basada en
l’experiència i orientada a resultats, per
poder formar els seus empleats en els
conceptes bàsics de l’activitat comercial:
Model de gestió de la relació amb el client
(informació, venda, servei i fidelització),
activitats i eines d’un comercial (bases
de dades, material comercial, discurs
de venda) i analítica de vendes (eines
de control, seguiment i optimització de
l’activitat comercial).

Et coneixen?
Et proven?
Repeteixen?

PROGRAMA
• Com fer que els clients vulguin
comprar-me?
• Com fer que provin i repeteixin?
• Com ser efectiu en la meva 		
acció comercial?
Durada: 12 hores
Dates: Dimecres 22 i 29 de març,
5 i 19 d’abril, 26 d’abril i 3 de maig
Horari: De 15h a 17h

Crea la teva
identitat digital

Com dissenyar
una estratègia
per a xarxes socials

Tant si regentem una petita empresa
com si som un professional que ofereix els seus serveis, crear una identitat digital o una marca personal a les
xarxes és clau. Hem de saber quins són
els valors que ens distingeixen com a
professional i com a establiment, saber
triar les eines i els canals d’internet per
plasmar-los i tenir una estratègia.

Les xarxes socials són una eina estratègica per millorar la reputació de
les nostres empreses, incrementar les
vendes, ampliar clients; i també per als
professionals autònoms que ofereixen
el seu servei. En aquesta formació,
aprendrem a dissenyar, implementar i
avaluar una estratègia de comunicació
per a xarxes socials.

Durada: 2 hores
Dates: Dilluns 20 de març
Horari: De 15h a 17h

Eines per A
treure suc a
les xarxes
socials

FORMACIÓ
EN XARXES
SOCIALS

Durada: 4 hores
Dates: Dilluns 27 de març
i 3 d’abril
Horari: De 15h a 17h

Crea la teva
comunitat a
les xarxes i
fes-la participar

Més enllà de les possibilitats de les
xarxes socials, hi ha un gran ventall
d’aplicacions, eines i webs que ens
ajuden a treure tot el suc a aquests
canals de comunicació. Són eines per
editar fotografies, per buscar imatges lliures de drets per incorporar als
nostres posts, per programar tuits i
publicacions al Facebook, per saber si
s’incrementa la nostra influència, per
conèixer què s’està coent de nou a les
xarxes...

A Internet, no estem sols. Precisament
la gràcia de les xarxes socials és que
permeten interactuar amb els nostres
clients. Com hem de crear una comunitat i incentivar la seva participació? A qui
seguir? Com posar en valor els continguts d’altres? Com podem incrementar
els seguidors? Com els animem a participar? Podem fer concursos a la xarxa?
Com respondre els comentaris? Com
oferim un servei d’atenció al client ràpid
i eficaç amb xarxes socials?

Durada: 4 hores
Dates: Dilluns 24 d’abril i 8 de maig
Horari: De 15h a 17h

Durada: 2 hores
Dates: Dilluns 15 de maig
Horari: De 15h a 17h

