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OBJECTIUS: 
Els participants aprendran a definir un pla estratègic digital per a potenciar la digitalització 
de la seva empresa i, per tant, també la productivitat i la facturació. 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 a directors comercials d’empreses en procés de digitalització, així 
com per a qualsevol emprenedor. 
La visió de màrqueting sobre les dades i la relació amb els clients també pot ser d’interès 
per a perfils tècnics que desitgen comprendre millor als clients. 
 
TEMARI: 
1. Personal Branding a les organitzacions i Social Selling 

1.1. La Marca Personal. El teu Equip és la teva Gent, és la teva Empresa. 
1.2. Què és el Personal Branding. Fases: 

- Autoconeixement. 
- Estratègia. 
- Visibilitat. 

1.3. Personal Branding com a estratègia empresarial. Innovació en: 
- RRHH. 
- Lideratge. 
- Comunicació i Màrqueting. 

1.4. Els perfils personals a les xarxes socials. 
1.5. Executive Branding → Els líders de l’empresa i la seva visibilitat. 
1.6. Employee Advocacy → L’empleat és el millor ambaixador de la marca. 
1.7. Employer Branding → Estratègia per atraure talent. 
1.8. Social Selling →La venda social. 

 
2. LinkedIn i Twitter 

2.1. LinkedIn: 
- Configuració del teu perfil, per a una imatge professional impecable. 
- Més enllà del penjar el CV: aconseguir nous contactes i col·laboracions. 
- Gestió dels contactes. 
- Participació en els grups. Publicacions i altres funcionalitats. 
- Els perfils personals de l’equip al LinkedIn vs la pàgina d’empresa: el win-win 

d’una gestió adequada. 
2.2. Twitter: 

- Perfil al Twitter, configuració del compte. 
- Com comunicar-nos al Twitter. 
- Els Hashtags. 
- Seguidors i seguint. 
- Les llistes per a una millor gestió dels contactes. 
- Programar contingut. 
- Mesurar i monitorar. 

 
 
 

SOCIAL SELLING I PERSONAL BRANDING 
23, 30 de gener i 6 de febrer de 2020 
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3. Instagram i Facebook 
3.1. Instagram  

- Com establir una bona estratègia a Instagram. 
- Com han de ser les infografies i la graella del perfil. 
- Els Hashtags. Què són i com treure’n el màxim partit. Estratègia. 
- Com ha de ser la descripció, hashtags i mencions en publicar. 
- Com aconseguir nous seguidors. Seguiment dels Followers. 
- Programar contingut a l’Instagram. Aplicacions. 

3.2. Facebook 
- Quin públic hi trobam actualment. 
- L’algoritme del Facebook. Com han de ser els continguts. 
- Com podem treure partit al perfil personal per a la difusió. 
- Les llistes de contactes, com establir vincles en aquesta xarxa amb els teus 

clients. 
 
METODOLOGIA: 
Aquest seminari presencial es complementa amb una webinar inclosa en el preu. 
 
PROFESSORAT: 
Sra. Helena Casas 
Llicenciada en Psicologia. Màster en màrqueting digital i comerç electrònic. Consultora i 
formadora en Màrqueting Digital, i Personal Branding. Co-Directora i Docent del Màster en 
Màrqueting Digital i Xarxes Socials de la Universitat de Vic, i professora associada de la 
Facultat de Ciències i Tecnologia. Sotsdirectora del 3isic, on participa en diversos 
programes de consultoria i formació per a empreses privades, així com en Consells 
Comarcals, Generalitat, Diputació de Barcelona, Barcelona Activa, Cambres de Comerç...  
Co-autora del llibre de SEO "Com ser dels primers a Google sense pagar". PR Partners del 
TEDx Eixample (Bcn). 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
15 hores. 
23, 30 de gener i 6 de febrer de 2020 de 9:00 a 14:00 hores 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització)*: 225 euros. 
Preu venda públic: 275 euros. 
 
*+info: www.exitempresa.com 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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