Formació
Escoles Agràries

Eines per crear la teva web
i botiga de vins des de zero
A distância, de l’1 al 27 de juny de 2022

Presentació i objectius
Aprèn com crear una pàgina web i botiga en línia per al sector de el vi. Des de zero pas a pas amb Wix, sense saber
de programació, de forma ràpida i senzilla.
Entre d’altres t’ajudarem a:
• definir els teus objectius i contingut de la teva web.
• personalitzar el disseny del teu lloc web de forma professional i publicar el teu lloc web de Wix a Internet.
• crear un bloc de noticies i vendre gràcies a la creació d'una botiga línia o un sistema de reserves.
Al ser un curs a distància, part de la feina serà feta per l’alumne de manera autònoma.

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 5 dies abans de l’inici del curs (25/05/2022). Es confirmarà la
plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu electrònic. La preinscripció NO garanteix la
plaça.
Matriculació: El primer dia de classe caldrà haver entregat la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia de
la nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i resguard bancari del
pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de l’import del curs per via bancària.

Professorat
Pilar Abajo (economista, brand manager a United Biscuits i Casademont, entre d’altres; professora de comunicació,
RRPP i emprenedoria a l'Escola de Viticultura i Enologia ‘Mercè Rossell i Domènech’.
Suso Cirajas (Màster en The Power Digital Marketing, Sommelier; Director creatiu en Vistudio Estudi Gràfic del vi)

Realització

Inscripcions

Lloc:
A distància

Podeu preinscriure-us-hi,en el següent :FORMULARI

Calendari:
Sessió connexió en línia 1 de juny
Treball a domicili amb els
materials:
2 al 27 de juny
Horari:
1 juny: sessió en línia de 16.00 a
19.00 h
La resta de dies treball autònom
Durada: 20 h

Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat
Coordinador/a:
Pilar Abajo, telèfon 93 891 14 12
a/e: p.abajo@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 euros
Certificat del curs:
Es considera que l’alumne té dret de certificat d’assistència al curs
seguint les formacions en línia i lliurant correctament els treballs que
s’hagin de realitzar.

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dc. 1 juny (en línia)
16.00 – 19.00 h PRESENTACIÓ DEL CURS I COPYWRITING I ESCRIPTURA PERSUASIVA
Eines pràctiques per fer atractius el continguts de la web.
SESSIÓ 2,

CONEIXENT WIX
Elements bàsics d'un ecommerce.

SESSIÓ 3,

CREACIÓ DE LA BOTIGA
Organització i primers passos per crear la botiga en línea.

SESSIÓ 4,

PERSONALITZACIÓ DE LA BOTIGA
Configuració de tots els apartats de la web, plantilles, colors, pàgines...

SESSIÓ 5,

CONFIGURACIÓ DE WIX
Eines per personalitzar la botiga online.

SESSIÓ 6,

PUBLICAR LA BOTIGA EN LÍNIA I COMPLEMENTS
Pas a pas com publicar el web / domini i aspectes complementaris del web.

SESSIÓ 7,

ENTREGA PROJECTE WEB I BOTIGA
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