Xarxes socials amb mòbil
i aplicacions mòbils per a
empresaris agroalimentaris
Seminari tècnic
TERRASSA, dimecres 24 de gener de 2018
Presentació
Sessió dirigida a productors i
elaboradors agroalimentaris amb cap
o pocs coneixements de les xarxes
socials i que vulguin situar el seu
negoci a les xarxes, aprendre-les a
utilitzar d’una manera ràpida, fàcil i
eficient a través d’aplicacions mòbils
útils per als seus negocis.
Es farà sessió de treball pràctic, per la
qual cosa serà necessari mòbil amb
4G i connexió WIFI amb les
aplicacions de Facebook, Twitter,
Pinterest i Instagram instal·lades.

Programa
15.30 h Facebook
Clarificació de conceptes bàsics. Què és una xarxa social? Per què
fer-ho des del mòbil? Creació del perfil personal a Facebook.
Creació de pàgina professional a Facebook. Messenger Facebook.
Com compartir notícies de pàgines webs al nostre Facebook. Grups
de Facebook.
16.30 h Twitter
Creació del compte. Buscar amics i pàgines d’interès. Com enllaçarho si es vol amb el Facebook. Escriure piulades. Publicar fotos a
Twitter.
17.00 h Instagram
Creació del compte. Buscar amics i pàgines d’interès. Com enllaçarho si es vol amb el Facebook. Publicar fotos a Instagram.
17.30 h Pinterest
Creació del compte. Breu explicació. Exemples.

Organització

18.00 h Aplicacions mòbils
Com guardar les fotos de les xarxes socials? Quina estratègia tenir
a les xarxes socials? Com comprar amics? O publicitar encara millor
algun post? Com etiquetar? #Hashtags. Quines aplicacions mòbils
puc fer servir per a millorar la meva comunicació?
18.30 h Fi del seminari
Totes les ponències aniran a càrrec de la Sra. Sílvia Aliu, politòloga
especialitzada en Direcció de Màrqueting i Comunicació digital.
* Cal tenir un correu electrònic actiu i saber-ne la contrasenya.

Col·laboració
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

@ruralcat
@viuelvalles

Lloc de realització
Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Ctra. N-150, km 15
08227 – TERRASSA

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
info@turismevallesoccidental.cat - Tel.: 93 727 35 34 ext. 410
També us podeu inscriure a través del servei de preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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