
PROGRAMA DE
DIGITALITZACIÓ DEL
COMERÇ I ELS
SERVEIS DEL
MONTSIÀ
TALLERS PRÀCTICS I ASSESSORAMENT PROFESSIONAL



Les places són limitades. Formalitzeu
la vostra preinscripció i en uns dies
rebreu la confirmació definitiva per a la
vostra plaça.

Podeu inscriure-us a alguna de les
sessions formatives per separat o
participar de tot el programa. 

Per tal de poder accedir a
l'assessorament individualitzat cal que
us inscriviu a totes les sessions  del
programa garantiu una assistència
mínima del 80%.

INSCRIPCIONS

Formulari de preinscripció:
http://bit.ly/inscripcioPDCSM

Per a més informació o dubtes podeu contactar amb
el dispositiu d'empresa de l'Agència de

Desenvolupament Local del Montsià a través del
correu: puntempresa@montsia.cat

http://bit.ly/inscripcioPDCSM


1 DE JUNY

15 DE JUNY

29 DE JUNY

21 DE
SETEMBRE
28 DE
SETEMBRE

5
D'OCTUBRE

Assessorament personalitzat i gratuït per a un nombre
reduït d'empreses participants al programa a càrrec
dels especialistes de la consultoria en comerç i
desenvolupament local Focalizza. Per a sol·licitar
aquest assessorament cal assistir a les formacions del
programa.

Fotografia mòbil per a
xarxes socials. (Presencial)

Whatsapp Business. (Virtual)

Disseny amb Canva.
(Presencial)

Pla de promoció del negoci 1.
(Virtual)

Pla de promoció del negoci 2.
(Virtual)

Pla de promoció del negoci 3.
(Virtual)

TALLERS PRÀCTICS

ASSESSORAMENTS



1 DE JUNY de 14h a 17h. 
Viver d'Empreses del Montsià (La Galera) 

Com conèixer les possibilitats de la càmera
del dispositiu.
Com crear estil i creativitat amb l’edició de
fotos.
Quins estils de fotografies podem utilitzar per
publicar a les xarxes.
Com fer la producció, edició i publicació
d’imatges.

FOTOGRAFIA MÒBIL

WHATSAPP BUSINESS

Per a participar en aquesta sessió cal disposar d'un dispositiu
mòbil o tauleta amb càmera de fotos

15 DE JUNY de 14h a 17h. 
Sessió virtual  

Com vendre efectivament utilitzant WhatsApp
Business?
Aprendre a gestionar amb criteri les distintes
funcionalitats addicionals.
WhatsApp Business en relació a WhatsApp.
Com integrar WhatsApp Business al teu
comerç?.

Per a participar en aquesta sessió cal disposar d'un dispositiu
mòbil amb l'app Whatsapp prèviament instal·lada



29 DE JUNY de 14h a 17h. 
Viver d'Empreses del Montsià (La Galera) 

Com utilitzar Canva que ens ofereixin un
acabat professional.
Flux de treball. Creació d'un nou disseny.
Reedició d'un disseny a partir d'una
plantilla.
Com editar imatges, seleccionar imatges,
editar elements visuals, editar textos, editar
fons.
Disseny de cartells publicitaris, infografies,
pòsters, covers de Facebook, Twitter, etc.

DISSENY AMB CANVA

PLA DE PROMOCIÓ DEL NEGOCI

Es demana als i les assistents que portin el seu propi ordinador
portàtil. Si no en disposeu podeu sol·licitar-ne un per a la
realització del curs quan feu la vostra inscripció (unitats limitades).

21 i 28 DE SETEMBRE I 5 D'OCTUBRE  
de 14:30h a 16:30h. 

Sessions virtuals  

Estratègies bàsiques per a la promoció
d’un negoci.
Mitjans propis, mitjans socials i mitjans
guanyats en la difusió d’un negoci.
Eines digitals per a la comunicació digital.
Pautes per a l’elaboració d’un pla de
promoció digital.



ASSESSORAMENT INDIVIDUALITZAT I
PERSONALITZAT 

Sessió 1: Diagnosi basada en el reconeixement de la
situació digital del negoci tot analitzant les
competències pròpies, les eines tecnològiques
emprades, la visibilitat adquirida, la presència a la
xarxa i els continguts generats.
Sessió 2: Treball de l’estratègia i la visibilitat digital a
partir del disseny i la revisió de les eines que
garanteixen una bona presència del negoci a la
xarxa.
Sessió 3: Treball de continguts basat en la definició
d’un estil propi del punt de venda pel que fa
referència a la comunicació i gestió de continguts.
Sessió 4: Treball de continguts basat en els diferents
mitjans digitals utilitzats pel comerç i entrega de les
directrius de futur sorgides de les sessions
realitzades.

El programa d'assessorament consisteix en 4
sessions de treball individuals amb la consultoria
Focalizza, especialitzada en comerç i
desenvolupament local. El desenvolupament serà el
següent:

DIGITALITZA EL TEU NEGOCI

Les places per a rebre l'assessorament són limitades. Per tal de
poder rebre'l de forma gratuïta es requereix la participació al 80%
de les sessions del Programa de Digitalització del Comerç i dels
Serveis del Montsià. Assessorament adreçat a comerços i petites
empreses del Montsià. Per a més informació sobre els requisits
contacteu a puntempresa@montsia.cat



Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local

Imparteix:

Organitza:

Financia:




