Aprofitament de les eines
digitals per promocionar i
vendre formatges
artesans
Jornada tècnica en línia
Dilluns 28 de setembre de 2020

Presentació
La situació creada per l’aparició de la
Covid19 ha posat de manifest que la
tecnologia i la digitalització són i
esdevindran eines clau per afrontar
reptes econòmics, sanitaris, ecològics
i socials. La pandèmia ha accelerat els
processos i les inversions en
transformació digital amb l’objectiu de
donar resposta a la desacceleració
productiva i comercial i la possible
interrupció del sistema. En aquest
marc, són molts els productors
agroalimentaris artesans que s’han
introduït a l’univers digital creant
perfils propis a les xarxes, botigues
digitals, etc. En paral·lel a tot això, és
imprescindible invertir en formació i
establir estratègies entorn a la gestió,
organització i promoció d’aquestes
eines.
En aquesta jornada tractarem els
reptes de l’ecommerce en el marc dels
productes
làctics
artesans,
i
l’optimització de les eines digitals per
promocionar i comercialitzar els
productes agroalimentaris artesans.
Finalment, es presentarà la nova web i
xarxes
socials
d’ACREFA,
la
interacció entre el sector és la clau de
l’èxit!

Programa
19.00 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Martí i Ninot, president d’ACREFA.
19.10 h La venda en línia, reptes i oportunitats
Sr. Guillem Vallejos, assessor en Transformació Digital, venda en
línia i CTO a Manzaning.com.
19.50 h Xerigots: un cas pioner i d’èxit al mercat digital
Sr. Jordi Beltran, administrador de xerigots.cat.
20.15 h La necessitat de crear i mantenir una presència online sòlida.
Estratègia de màrqueting a les xarxes socials
Sra. Mercè Cardús, CEO & Social Media Strategist at CreativiSocial.
20.35 h Presentació de la nova web i les xarxes socials d’ACREFA.
Simbiosi entre l’associació i els membres
Sra. Mercè Cardús, CEO & Social Media Strategist at CreativiSocial.
20.45 h Torn obert de preguntes
21.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Josep Martí i Ninot, President d’ACREFA.

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir les seves explicacions us podeu inscriure
mitjançant l’enllaç que figura a l’apartat d’inscripcions d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
https://forms.gle/k6xDozb42eTRh3nS7
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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