Les TIC en l’empresa rural
Seminari tècnic
ALMENAR, dimarts 3 d’octubre de 2017

Presentació

Programa

És ben sabut que els models i
sistemes de publicitat s’han diversificat
molt en els últims anys, especialment
amb l’arribada d’Internet i de l’ampli
ventalls de possibilitats que ofereixen
la xarxa i els canals socials.

9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació

Avui dia qualsevol empresa pot fer
difusió i promoció dels seus productes
o serveis a través de la xarxa, i per
aconseguir resultats amb èxit és
important definir una estratègia de
màrqueting digital.

9.15 h El màrqueting digital en l’empresa rural: Social Media Plan i ús
adequat dels canals socials

Aquest seminari pretén oferir eines i
estratègies per a que les empreses
rurals puguin elaborar el seu propi
Social Media Plan, sàpiguen com
treure profit de les xarxes socials i
utilitzar-les adequadament i aprenguin
a posicionar-se online a partir d’una
marca personal i corporativa singular.

9.05 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. M.José Invernón Mòdol, presidenta del Consell Comarcal
del Segrià i Sr. Josep Jové, cap de l’Oficina Comarcal del Segrià del
DARP

11.00 h Pausa
11.15 h El màrqueting digital en l’empresa rural: posicionament online
de la marca personal i corporativa, newsletter i ús de la xarxa
13.00 h Ajuts Leader per a crear, millorar i ampliar empreses en el món
rural
Sra. Gemma Cortada, Gerent del Grup d’Acció Local NogueraSegrià Nord.
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Josep Jové, cap de l’Oficina Comarcal del Segrià del DARP.
*Les ponències seran a càrrec del Sr. Jimmy Romeu Prenafeta, expert en
màrqueting digital i comunicació.

Organització

Lloc de realització
Centre d’Empreses Innovadores d’Almenar
Ctra. Val d’Aran km 23,5 (sector COPALME)
25126 – ALMENAR

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del correu:
lrocaspana@noguerasegrianord.cat
Tel.: 973 448 933
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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