El paper de les xarxes
socials en la promoció
del nostre negoci
agroalimentari o rural
Jornada tècnica en línia
Dimecres, 16 de febrer de 2022

Presentació

Programa

L’Escola Agrària de l’Empordà us
proposa una nova jornada tècnica
en el sector agroalimentari.

10.00 h

Benvinguda i introducció: La rellevància de definir el
posicionament empresarial a l’esfera digital

10.15 h

Quina és la línia editorial que m’ajudarà a promocionar
el meu negoci? Discurs, narrativa i continguts adequats
per a xarxes socials

10.45 h

Monitoratge online per millorar el màrqueting: Per què
és important analitzar els resultats obtinguts a xarxes
socials?

11.00 h

Consells per millorar la relació amb els clients,
consumidors i públics a les xarxes socials

11.20 h

Bones pràctiques comunicatives d’empreses i
productors/es del sector agroalimentari català

11.30 h

Tendències de màrqueting digital 2022

11.45 h

Torn de preguntes

12.00 h

Cloenda de la jornada

Les xarxes socials són canals de
comunicació i màrqueting que
posen al nostre abast una gran via
per promocionar els negocis
agroalimentaris o altres activitats
del món rural, com l’agroturisme.
En aquesta sessió, dirigida a petites
i mitjanes empreses (pimes) i a
productors/es agroalimentaris/àries,
aprendrem a: definir el posicionament empresarial i la línia editorial
(tipologia de continguts), conèixer la
importància de l’anàlisi de resultats
i saber com relacionar-nos amb els
públics amb eficàcia.
També veurem un seguit de bones
pràctiques que estan duent a terme
empreses agroalimentàries i analitzarem les tendències de màrqueting digital de l’any 2022.

Inscripcions

Totes les ponències aniran a càrrec de la Sra. Eva
Güibas Guilana, periodista i consultora de comunicació i
màrqueting.

Aquesta jornada es realitza en línia. El dia abans de la jornada rebreu
l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.

A través de RuralCat: Inscripció
Per a més informació:
Escola Agrària de l’Empordà
Sra. Mònica Pascual
Tel.: 972 630 123
A/e: monica.pascual@gencat.cat

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

