Com elaborar un pla de
comunicació per activitats
eqüestres
Jornada tècnica
SANT FELIU DE PALLEROLS, 13 desembre de 2016

Presentació
Si un negoci, sigui quin sigui, no dóna
a conèixer què fa i com ho fa, està
destinat
a
l’anonimat
i,
molt
segurament, al fracàs. Aquesta
jornada servirà per plantejar les idees
bàsiques en temes de comunicació
per tal de poder explicar i comunicar
perquè el nostre negoci és especial.
A més, podrem fer algun exercici
pràctic i coneixerem un exemple de
bona gestió de comunicació en la
figura
d’Albert
Hermoso, genet
internacional de complert amb gran
ressò aquest 2016 en haver participat
al JJOO de Río.

Organització

Programa
9.30 h

Recepció dels participants

9.45 h Introducció Pla de Comunicació Bàsic
• Gabinet de comunicació: calendari anual, notes de premsa
• Imatge corporativa: logotip, plantilles, equipacions
• Eines de comunicació: fulletons, roll up
• Comunicació en línia: pàgina web, newsletter, xarxes socials
• Accions de RRPP: jornada portes obertes, fires, mecenatge, patrocinis.
Sra. Ester Morchón, llicenciada en Psicologia i Publicitat i Relacions
Públiques. Responsable vendes on-line i les xarxes d’ aresta.com.
Responsable de premsa del Centre Eqüestre Alt Empordà.
11.00 h Pausa
11.15 h Pràctica
• Fem un post al Facebook (i revisem la nostra pàgina)
• Com fer una nota de premsa
Sra. Ester Morchón, llicenciada en Psicologia i Publicitat i Relacions
Públiques. Responsable vendes on-line i les xarxes d’ aresta.com.
Responsable de premsa del Centre Eqüestre Alt Empordà.
12.30 h Personatge: Albert Hermoso, la creació d’una marca
Genet de complert, afincat a Ós de Balaguer. Ens explicarà la seva
història i veurem quines eines utilitza per a donar-se a conèixer.
13.15 h Preguntes
13.30 h Fi de la sessió

Col·laboració

Lloc de realització
Biblioteca Sant Feliu de Pallerols
Carrer del Soler, 5
17174 SANT FELIU DE PALLEROLS

@ruralcat

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental
de Catalunya (Tel.: 972.27.16.00) – A/e: svilacoba@adrinoc.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt
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