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OBJECTIUS: 
Els participants aprendran a definir un pla estratègic digital per a potenciar el 
seu branding online. Veurem com l'anàlisi de dades, i una definició estratègica en cada 
tècnica digital es pot traduir en un increment de vendes de l'empresa.  
 
DESTINATARIS: 
Destinat a directors de màrqueting i professionals d'aquest àmbit. També és adequat per 
directors comercials d'empreses en procés de digitalització, així com per a qualsevol 
emprenedor. 
 
REQUISITS: 
És indispensable que cada participant porti el seu propi ordinador portàtil. 
 
TEMARI: 
1. Creant un anàlisi de situació.  

Aquesta sessió està dedicada a conèixer quins indicadors mostren la nostra posició a 
Internet. Tant a nivell tècnic com a nivell de màrqueting. 
L’objectiu final és conèixer quina és la nostra posició respecte als nostres competidors, 
i analitzar què estan fent a Internet. També es tractaran quines són les darreres 
tendències en màrqueting digital. 

 
2. Inbound marketing. 

Aquesta sessió doble està dedicada al Content Marketing, la principal tècnica per 
cridar l’atenció de possibles clients.  
Veurem principalment com crear continguts que portaran visites cap al lloc web o cap 
a les xarxes socials i, per això, s’analitzaran les eines de les que es disposa a Internet 
per obtenir dades per conèixer quins continguts hauríem de crear.  
També aprendrem a interpretar el nostre Google Analytics per saber quins 
continguts són atractius per als nostres clients actuals i quins són els que generen més 
vendes.  
L’objectiu final és capacitar a l’alumne per crear una estratègia de Content Marketing 
eficaç. 

 
3. Publicant els continguts al lloc web i a les xarxes socials.  

En aquest mòdul de 3 sessions es capacitarà a l’alumne sobre el funcionament dels 
gestors de continguts i de les principals eines socials, de manera que pugui 
començar les sessions de Social Selling, coneixent bé aquestes eines per centrar-se 
en l’estratègia. 

 
4. El Social Selling.  

En aquesta sessió doble veurem què és el Social Selling i com obtenir nous clients 
a les xarxes socials com Facebook, Twitter i LinkedIn.  
L’objectiu final és crear una estratègia de vendes en aquestes xarxes, no només la 
creació d’una estratègia de relacions públiques online. 
 

5. Tècniques per a traure trànsit cap al nostre lloc web.  
El secret de l’èxit d’una bona estratègia de màrqueting digital és l’atracció de visites al 
lloc web. En aquesta sessió doble veurem les principals tècniques: el SEO i la 
publicitat amb les actualitzacions del 2018. 
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6. CRM digital com gestionar els nous contactes que anem obtenint gràcies el 
inbound màrqueting.  
Per obtenir dades que ens permetin incrementar la facturació del nostre negoci és 
fonamental entendre com funcionen les eines de gestió de clients i com les podem 
implementar en la nostra empresa.  
En aquesta sessió veurem com funciona el Zoho CRM un programa gratuït que permet 
que l’alumne s’iniciï en el CRM i en la gestió de dades de clients. 
 

7. Creant un pla d'acció.  
En aquesta sessió l’alumne crearà el pla d’acció a Internet de la seva empresa a 
partir de tot el que ha anat aprenent en les sessions anteriors.  
L’objectiu final és disposar d’una eina que sigui una guia per aconseguir els objectius 
de màrqueting que es proposa l’empresa. 
 

8. Mesurant els resultats del pla d'acció. 
Aquesta darrera sessió del programa està dedicada a la obtenció de dades per 
mesurar el funcionament del pla d’acció i a la creació d’un quadre de 
comandament que permeti conèixer l’evolució del lloc web, l’evolució del màrqueting 
digital i la evolució de les vendes. 

 
PROFESSORAT: 
Sr. Josep Beltran.  
Llicenciat en Informàtica per la UAB i PDD per l’ IESE, expert en els àmbits de la gestió 
empresarial i la direcció d’empreses. Durant la seva trajectòria professional ha 
desenvolupat responsabilitats en els àmbits de les TIC, la gestió de la qualitat, organització 
i processos, recursos humans, i l’estratègia empresarial. Director de Serveis Empresarials 
de la Cambra de Terrassa. 
 
Sra. Montserrat Peñarroya.  
Especialista en màrqueting digital. Directora de l’Institut d’Investigació 3iSIC (Institut 
Internacional per a la Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement), 
directora de Quadrant Alfa, empresa especialitzada en formació i investigació en el camp 
del màrqueting digital. Ha estat fundadora i directora general de l’empresa Comercio 
Digital, SA que engloba, entre d’altres, SoloStocs.com, el major mercat B2B d’Espanya. 
Co-Directora del Máster en Marketing Digital i Xarxes Socials de la UVIC. 
És professora de màrqueting digital i d’eBusiness en diversos màsters i postgraus a la UAB 
i a altres universitats.  
 
Sra. Helena Casas.  
Llicenciada en Psicologia per l’UAB. Màster en Màrqueting Digital i Comerç Electrònic, 
Barcelona International Management Business School (BIMBS). 
Consultora, Speaker i Docent en Màrqueting Digital i Marca Personal. Professora Associada 
de la Universitat de Vic, a les assignatures “Comunicació i Posicionament Digital” i 
“Projectes Integrats” del Grau enMultimèdia. 
Codirectora i docent del Màster en Màrqueting Digital Online de la Universitat de Vic. 
Professora a diferents programes en Màrqueting Digital de la Cambra de Comerç de 
Sabadell i Terrassa, Barcelona Activa, i el Recull de la Diputació de Barcelona. 
Ponent en Seminaris per a diversos Consells Comarcals, Ajuntaments, Generalitat de 
Catalunya, entre altres entitats públiques i privades. 
Especialitzada en Personal Branding, Xarxes Socials, WordPress per a creació de webs 
corporatius, i SEO. 
Sotsdirectora del 3isic (Institut Internacional d’Investigació per a la Societat de la 
Informació i el Coneixement). 
Coautora, junt amb na Montserrat Peñarroya, del llibre “Com ser dels primers a Google 
sense pagar. Posicionament natural a Cercadors”, Editorial UOC. 
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Sra. Alba Espejo.  
Graduada en Turisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster Universitari en 
Gestió Cultural, Especialització en Turisme Cultural per les Universitats UOC-UdG-UIB. 
Especialista en Màrqueting Digital i professora de WordPress per a la creació de llocs Webs 
corporatius.  
En l'actualitat consultora i responsable de Formació en el 3iSIC, Institut Internacional 
d'Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement i coordinadora del Máster 
online en Marketing Digital y redes sociales de la UVIC. 
Ha estat responsable de coordinació operativa i acadèmica del Programa Màster 
Màrqueting, Comerç i Distribució de l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
En l'actualitat docent i formadora en Màrqueting Digital en diversos programes i 
universitats: Cambra de Comerç de Terrassa i Sabadell, Consells Comarcals, Màster E-
tourism - CETT, Universitat de Barcelona, UVIC etc. 
 
DURADA: 
70 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
 
 

 

 


