
Ajuntament de Castellar del Vallès

Del 9 de desembre al 16 de desembre de 2020

Proposta

Formació: Instagram i Twitter per a negocis

Objectius

Formadora: Meritxell Farrés Garcia (Coaching Tecnológico)

Continguts

Conèixer el funcionament d'Instagram aplicat als negocis.
Per a què serveix Instagram i com s'utilitza professionalment.
Optimització del perfil i configuració en detall d'un compte d'empresa.
Crear una bio atractiva.
Treballar el contingut i hasthags.
Crear publicacions de tota mena amb fotos i vídeos.
Aprendre a donar més difusió a les publicacions i a promocionar continguts a
través de concursos.
Edició de vídeo des de Smartphone.
Històries d'Instagram: Com treballar-les i possibilitats d'incloure al perfil com
a catàleg de productes o serveis.
Com publicar a Instagram des del teu ordinador.
Transmissions en directe.
IGTV el canal de vídeo d'Instagram.
Concursos a Instagram: Bases legals, procediment i tria de guanyadors
aleatòria.
Com gestionem la comunitat: recerca de seguidors, a qui seguir, estratègies
per aconseguir seguidors.
Conèixer Apps que poden millorar les publicacions a Instagram.
Aprendre a crear campanyes de publicitat a Instagram.
Configuració d’un compte de Twitter.
Aprendre el funcionament habitual de Twitter i com gestionar un compte pel
negoci.
Aplicacions mòbils externes per Instagram més populars.
Crea una campanya publicitària a Instagram segmentant al teu públic objectiu.
Configuració del nostre perfil i compte de Twitter adequadament.
Com escriure tuits i integrar els elements multimèdia.
Com crear continguts d'èxit a Twitter.
Estadístiques de Twitter, control d'usuaris i de quin lloc visiten els teus
enllaços.
Millors hores per piular.
Gestionar situacions de crisis a Twitter.
A qui ens interessa seguir, com seguir-los.
Recerques avançades a Twitter.
Mètodes i aplicacions per aconseguir més seguidors.
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Adreçat a: autònoms, empresaris/àries, comerços que volen donar a conèixer els
seus productes i serveis a través d'Instagram i Twitter.

Places limitades. Inscripcions clicant aquí.

Horari | 9, 10, 14 i 16 de desembre, de 15 a 18.30 h (última sessió fins a les 18 h)

Preu | Gratuït

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | A través de la plataforma Zoom

Programa | Formacions en línia gratuïtes
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https://seu.castellarvalles.cat/28604/formulari/260
/14352/descriptiu/-2762/

