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NOVA OFERTA FORMATIVA EN DIGITALITZACIÓ PER 

A EMPRESES DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE 

TERRASSA  

 
La Cambra segueix donant suport a les empreses en el seu procés de 

digitalització desplegant fins a cinc cursos específics 

 

Els cursos tindran una durada d’entre 10 i 15 hores i es duran a terme 

durant els mesos de desembre de 2019 i gener, febrer i març de 2020 

 

 

Terrassa, 19 de novembre de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa organitza fins a cinc cursos en els quals s’abordaran 

diversos aspectes del procés de digitalització de les empreses i que tenen 

com a objectiu dotar de les eines bàsiques als responsables de 

màrqueting, professionals d’aquest àmbit, directors comercials i 

emprenedors, per afrontar aquest repte.  

 

Les diferents formacions, que tindran una durada d’entre 10 i 15 hores, 

s’han programat per als mesos de desembre de 2019 i gener, febrer i març 

de 2020. Els docents són professionals especialistes en digitalització 

d’empreses, innovació, comerç electrònic, xarxes socials, màrqueting 

digital i intel·ligència artificial i les inscripcions es poden gestionar al lloc 

web de la Cambra de Terrassa, dins de la convocatòria de cada curs: 

Small Data, Big Data i Business Intelligence; CRM- Com gestionar la 

nostra relació amb els clients; Social Selling i Personal Branding, Inbound 

Marketing; i Com fer un pla estratègic a internet. 

 

El curs previst per al mes de desembre, “Small Data, Big Data i Business 

Intelligence”, està dedicat a obtenir el màxim profit de les dades que 

genera l’empresa, descobrir-ne de noves i aprendre a analitzar-les. Té una 

durada de 15 hores i es durà a terme en tres sessions (els dies 5, 12 i 19 

https://www.cambraterrassa.org/agenda/small-data-big-data-i-business-intelligence/
https://www.cambraterrassa.org/agenda/small-data-big-data-i-business-intelligence/
https://www.cambraterrassa.org/agenda/crm-customer-relationship-management-com-gestionar-la-nostra-relacio-amb-els-clients/
https://www.cambraterrassa.org/agenda/crm-customer-relationship-management-com-gestionar-la-nostra-relacio-amb-els-clients/
https://www.cambraterrassa.org/agenda/social-branding-i-personal-branding/
https://www.cambraterrassa.org/agenda/inbound-marketing/
https://www.cambraterrassa.org/agenda/inbound-marketing/
https://www.cambraterrassa.org/agenda/pla-estrategic-de-comunicacio-online-per-pimes/
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de desembre). Montserrat Peñarroya, especialista en digitalització 

d’empreses, innovació i models de negoci i directora de Quadrant Alfa i 

l’Institut Internacional de Recerca de la Societat de la Informació i el 

Coneixement (3isic) serà la docent d’aquest curs. 

 

“CRM -Customer Relationship Management- Com gestionar la nostra 

relació amb els clients” és el títol de la formació que es realitzarà al mes de 

gener. Amb dues sessions (9 i 16 de gener de 2020), els participants 

aprendran a gestionar la relació amb els clients de la seva empresa 

mitjançant un CRM. Alba Espejo, consultora i responsable de formació 

d’3isic alhora que coordinadora i docent del màster online en Màrqueting 

digital i xarxes socials de la Universitat de Vic, serà la responsable del 

curs. 

 

“Social Selling i Personal Branding” tindrà una durada de 15 hores i es 

desenvoluparà en tres sessions (23 i 30 de gener i 6 de febrer de 2020). 

L’objectiu del curs és descobrir que l’anàlisi de dades i una definició 

estratègica de cada eina digital es pot traduir en un increment de vendes 

per a l’empresa. La docent, llicenciada en Psicologia i màster en 

màrqueting digital i comerç electrònic i subdirectora d’3isic, serà Helena 

Casas, que també impartirà el 4t curs en digitalització de la Cambra de 

Terrassa, anomenat “Inbound Marketing”. Amb la finalitat de capacitar 

l’alumne per crear una estratègia de content marketing eficaç, principal 

tècnica per cridar l’atenció de possibles clients i augmentar de forma 

natural les visites al nostre lloc web, el curs tindrà una durada de 10 hores 

i es durà a terme en dues sessions (el 13 i el 20 de febrer de 2020). 

 

Amb la formació “Com fer un pla estratègic a Internet”, a càrrec de 

Montserrat Peñarroya, els alumnes aprendran a definir la millor estratègia 

de comunicació online, descobriran la metodologia SOSTAC (la qual 

permet realitzar una anàlisi de situació de l’empresa) i coneixeran com 

mesurar els resultats de l’estratègia, un cop aplicada. El curs tindrà una 
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durada de 10 hores i es durà a terme en dues sessions (27 de febrer i 5 de 

març de 2020).  

 

Tots els cursos es desenvoluparan de les 9 a les 14 hores, a la seu de la 

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa.  

 

Dates i horaris dels cursos en digitalització:  

 Curs  Dates Horari 

Small data, Big data i Business Intelligence 5,12 i 19 de 

desembre de 2019 

9-14h 

CRM. Customer Relationship Management 9 i 16 de gener de 

2020 

9-14h 

Social Selling i Personal Branding 23,30 de gener i 6 de 

febrer de 2020 

9-14h 

Inbound Màrqueting 13 i 20 de febrer 9-14h 

Com fer un pla estratègic a Internet 27 de febrer i 5 de 

març de 2020 

9-14h 

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de 
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la 
seva demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.  
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la 
internacionalització, la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com 
el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant 
esdeveniments de referència que són un important punt de trobada per als 
empresaris. 
 
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, 
fonamentada en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. 
L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què 
l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 
 
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, 
Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 


