
CURSOS2019 Ajuntament de
Vilanova del Camí

Promoció Econòmica

més informació a www.vilanovadelcami.cat

Activitat subvencionada per: Amb el suport de:

Esprem Youtube i el 
vídeo marketing al 
teu negoci 

GRATUÏT 12 h
Impartit per: Emili Rodríguez Miras (Coaching Tecnológico) 

Dirigit a: Autònoms i professionals de qualsevol activitat, empresaris/àries, 
personal directiu, comandaments de pimes o personal de marketing que volen 
donar a conèixer els seus productes o serveis a través de Youtube.  

Què volem aconseguir amb l'ús de Youtube i el video màrqueting. Veure formes 
de mostrar els nostres productes, serveis o informació de valor perquè siguin 
atractius per a la nostra audiència.

Dilluns 16, 23 i 30 de setembre de 9:30 a 13:30 h  Gratuït

Prepara't per al 
certificat ACTIC (Nivell 2)

25 h

Dilluns 8, 14, dimarts 9 i 15 i dimecres 16 d'octubre de 9:15h a 14:15h

Preparar la prova per l'obtenció del certicat ACTIC de nivell 2

Dirigit a: Persones que requereixen rebre el suport i recolzament d'un expert/a 
amb experiència en la preparació de la prova ACTIC. Inscrites a la Borsa de 
Treball Xaloc.

Impartit per: P.H.R.O. TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS, S.L.

Promoció 
Econòmica

Coneix quines 
tecnologies i xarxes 
socials et poden ajudar 
a difondre la teva marca 
personal i el teu negoci 

GRATUÏT 8 h

Una formació per descobrir la teva marca personal i com transmetre-la en el món 
d'internet. Veure la potencialitat de tenir una bona marca personal, els seus 
benecis i el valor afegiot que pot aportar a un emprenedor i a un negoci. Com 
transformar aquesta marca al món d'internet, xarxes socials i a les noves 
tecnologies. Repàs de les possibilitats de difusió més habituals per internet 
perquè l'emprenedor pugui decidir quina li pot ser més útil.

Dirigit a: Emprenedors que estan desenvolupant el seu projecte.

Dilluns 21 i 28 d'octubre de 9:30 a 13:30 h 

Impartit per: Emili Rodríguez Miras (Coaching Tecnológico)

El (nou) consumidor 
és 3.0, com acomplir 
amb les seves 
expectatives

GRATUÏT 8 h

Com crear un perfil 
a Linkedin i que sigui 
atractiu

GRATUÏT

9 h

PER MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: CENTRE D'INNOVACIÓ ANOIA
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ · C/ Dels Impressors, 12 (polígon Riera de Castellolí)

93 805 44 11 (EXT. 5) · peconomica@vilanovadelcami.cat

Aula TIC 

Saber com són i que n'esperen de tu les noves generacions (mil·lenials, 
centennials, etc...) i les no tant noves, però amb renovats hàbits de consum. 
Conèixer molt bé les seves inquietuds i exigències cap al mercat: aprendre a com 
emprar l'empatia per denir un discurs encertat i amb el que se sentin identicats.

Dirigit a: Persones emprenedores cercant noves oporunitats o en fase de 
validació de proposta de valor. 

Dilluns 4 i 11 de novembre de 10:00 a 14:00h 

Impartit per: Xavier Olivares Veciana i Montse Ramos Sánchez (Olivares i Ramos 
Formació)

Dirigit a: Persones en recerca de feina amb un nivell mínim d'ús d'ordinador 
inscrites a la Borsa de Treball Xaloc.

Impartit per: Josep Prat (Strategy &Value Innovation, S.L.)

Dimarts 12 i dimecres 13 de novembre de 9:15 a 13:45h

Conèixer el funcionament de l'eina i saber com actuar per trobar feina. Conèixer 
quin són els punts més importants del nostre perl professional a linkedin.

Curs de WordPress 
bàsic

32 h
Impartit per: Databis

Dilluns i dimecres 18,20,25 i 27 de novembre i 2,4,9 i 11 de desembre de 
9:30 a 13:30h

Dotar als participants dels coneixements i eines necessàries per poder crear i 
gestionar la seva pròpia pàgina web a través del gestor de continguts Wordpress.

Dirigit a: Dirigit a persones emprenedores, empresaris/àries individuals i Pimes

Requisits: Imprescindible coneixements d'informàtica.GRATUÏT

GRATUÏT

Aula TIC 

GRATUÏT

Aula TIC 

Aula TIC 

Centres Locals de Serveis a
les persones emprenedores


