Màrqueting digital i comunicació
3.0: com comunicar-nos a través
de les xarxes
Jornada tècnica
BELLCAIRE D’URGELL, divendres 28 de setembre
de 2018

Presentació
Qui no està a la xarxa és invisible, i
més en els territoris rurals. Tothom
més o menys coneix les diferents
eines que ens posa al nostre abast el
mercat; però no tothom sap com
comunicar a través de les xarxes.
Tenir un bon discurs amb un relat
coherent amb els valors que volem
transmetre es tant o més important
que estar present en les xarxes.

Programa
9.10 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.15 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Concepció Cañadell, presidenta del Consorci GAL NogueraSegrià Nord i del Consell Comarcal de la Noguera.
9.30 h Parlem en plata: què és internet?
El món al nostre abast; no cal ser d’una gran ciutat per esdevenir
gran a la xarxa
11.15 h Pausa
11.30 h Economia i models de negoci col·laboratius vinculats al món rural
a internet: sumem esforços

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

12.30 h Planificació i estratègia per assolir objectius a curt, mig i llarg
termini
13.45 h Cloenda de la jornada
Sra. Gemma Cortada, gerent del Consorci Gal Noguera-Segrià Nord.
Sr/a. Cap de l’Oficina Comarcal de la Noguera.
(*) Les ponències seran a càrrec del Sr. Jimmi Romeu, Consultor en Màrqueting
digital i Vendes.

Col·laboració
Departament de Treball, Afers
Socials i Families
Direcció General de Joventut

Lloc de realització
Camp i Secció de Crèdit Sant Isidre de Bellcaire SCCL
Carrer Onze de setembre
25337 - Bellcaire d’Urgell

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a:
Correu electrònic: leader@noguerasegrianord.cat
Telèfon: 973 44 89 33
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat

@LeaderNogueraSe
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