Digitalitza’t és un programa impulsat per Foment del Treball amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya que acompanya i assessora les empreses en el camí cap a la transformació digital.

PROGRAMA DE LES VITAMINES
Iniciem amb força la setmana !
04 abril:9:00h.

Què és la presència online. L’ecosistema digital? Com ser-hi. +Info
✓

Els essencials. Posem fil a l’agulla

19 abril 9:00h.

Disposar d’un bon web és imprescindible. Què cal tenir present? +info

02 maig 9:00h.

Mantenir el web viu i fer-lo eina. Com ho aconseguim? +info

16 maig 9:00h.

Vendre online. Què cal tenir en compte? Plataformes pròpies i plataformes de tercers (Shopify,
LastShop, Etsy…). +info
✓

Perfeccionem la nostra presència

07 juny 9:00h.

Landings i “leads”. La captació del client potencial. L’email marketing. +info

20 juny 9:00h.

Les xarxes socials. A quines cal estar i com les gestionem? La importància de Google My
Business. +Info

27 juny 9:00h.

La consultora respon / Les consultores responen +info
✓

Competim

04 juliol 9:00h.

El contingut importa, i molt. Interacció social i emocions. +info

18 juliol 9.00h.

Com em posiciono i prospero al “mercat digital”? El SEO. +info

06 setembre 9.00h. La publicitat de pagament i com rendabilitzar-la. El SEM.
19 setembre 9.00h. Mesurar i analitzar al web i xarxes. Què ens diuen les dades?
26 setembre 9:00h. La consultora respon / Les consultores responen

Cordialment
Maria Mora
Directora d'Innovació
Foment del Treball

Colaboradors

MÉS INFORMACIÓ
Vía Laietana, 32-34
08003 Barcelona
Tel. +34 93 484 12 02
www.foment.com

SEGUEIS-NOS

AVÏS LEGAL:

Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament al seu destinatari. Si vostè no és el destinatari original d'aquest
missatge i per aquest mitjà va poder accedir a aquesta informació per favor elimini el missatge. La distribució o còpia d'aquest
missatge està estrictament prohibida. Aquesta comunicació és només per a propòsits d'informació i no hauria de ser considerada com
una declaració oficial de FOMENT DEL TREBALL. La transmissió d'emails no garanteix que el correu electrònic sigui segur o lliure
d'error. Per tant, no manifestem que aquesta informació sigui completa o precisa. Tota informació està subjecta a alterar-se sense
previ avís. En el cas d'haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquest fet reexpedint a l'adreça
electrònica del remitent.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic li informem
que pot oposar-se a la recepció de correus electrònics informatius de les activitats i serveis de Foment del Treball mitjançant
l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça rgpd@foment.com indicant "baixa correu electrònic". Igualment posem en el seu
coneixement que d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals les seves dades formen part d'un fitxer que
el seu titular és Foment del Treball i que té com a fi mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l'activitat de la institució i els seus
serveis. Vè. pugues en tot moment exercitar els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació a la seu situada a Barcelona, Via
Laietana Num. 32 CP 08003 o ben dirigint-se a rgpd@foment.com

