
                                                                              

                                                       

 
 
 
 

                                                       
 
 

 
 
El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs Estratègies de Màrqueting 2.0 , 
en modalitat presencial, i dirigit a treballadors del sector editorial, autònoms i aturats. 
Tenen prioritat els treballadors d’empreses associades al Gremi. Els curs està cent per 
cent subvencionat gràcies al suport del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya. 
  
El curs tindrà 50 hores de durada, s’impartirà els dimarts i dijous de 9.00h a 14.00h, en 10 
sessions entre el 28 de març i el 2 de maig, a les instal·lacions del Gremi. Els interessats 
ja poden cursar la inscripció clicant aquí 
 
Dades del Professor: 
 
Nom: Xavier López de Pablo 
 
Trajectòria: 
Formador i consultor consolidat en una àmplia gamma de disciplines digitals, especialitzat 
en la promoció digital corporativa i de talent. Mitjançant el seu expertise en màrqueting 
online, personal branding, social media i community management, aporta al temari de 
cada formació el valuós complement d’uns coneixements transversals que ofereixen la 
visió completa i crítica per potenciar les habilitats dels alumnes. 
 
Es declara un apassionat del món del coneixement digital i de l'estudi de l’evolució de les 
tècniques que potencien la relació de les empreses amb els seus consumidors. 
 
Dades del Curs: 
 

Nom: Estratègies de Màrqueting 2.0 
 
Durada: 50 hores 
 
Objectius generals: 
 
 Identificar els requisits essencials i característiques per a la venda a Internet 
 Rendibilitar les possibilitats del web 
 Conèixer el màrqueting tradicional i la seva evolució 
 Aprendre conceptes fonamentals sobre màrqueting turístic i comerç electrònic 
 Conèixer i aplicar les possibilitats que ofereix el màrqueting 2.0 amb idees practiques 

 
Objectius específics: 
 
 Entendre els àmbits digitals  en general 
 Saber que es el Social Media màrqueting i aprendre a utilitzar-lo amb efectivitat (xarxes socials, 

quines i perquè) 

https://goo.gl/forms/2Byt6MJgudop0uaA3


                                                                              

                                                       

 Aprendre a convertir leads en clients 
 Aprendre a fidelitzar clients amb estratègies digitals 
 Aprendre tècniques de SEO i SEM(posicionament a Internet) 
 Aprendre a captar clients utilitzant màrqueting d’atracció (inbound màrqueting) 
 Entendre les mètriques digitals 

 

 Continguts: 
 
1.Introducció al màrqueting 2.0 
 

1.1. Conceptes generals  

1.2. L’Internet de les persones i l’Internet de les coses: evolució de l’àmbit digital des 
del 1995 fins avui. Què vindrà en un futur? 

1.3 Concepte d’intermediació digital 

 
2. Màrqueting i comerç electrònic 
 

2.1. Canals propis, canals comprats i canals guanyats 

2.2. Ser a Internet: perquè  ser a Internet i de quina manera. Drupal, wordpress, 
magento... La importància dels continguts 

 
3. Estratègia de màrqueting i mitjans socials 
 

3.1.  Monitorització i estratègia de màrqueting 2.0: Monitoritzem què diuen de 
nosaltres i què diuen de la competència 

3.2 La importància de la base de dades pròpia: identificar clients, convertir els leads 
en clients, en dades. Després segmentem i fidelitzem 

3.3 Inbound vs Outbound màrqueting 

 

4. Estratègies de màrqueting 2.0 

 4.1 Publicitat online i estratègia publicitària. Estratègia publicitària, briefing i targets. 
Diferents formats publicitaris 

4.2 E-mail màrqueting: Estratègies de campanyes de correu electrònic. Errors comuns 

4.3 Màrqueting d’afiliació: Eixos bàsics d’un programa d’afiliació. Avantatges e 
inconvenients. Principals xarxes d’afiliats 

4.4 Mobile Màrqueting: accions pull i push 

4.5 Social Media Màrqueting: Xarxes socials. Què són? Quins tipus hi ha? Segmentació 
i hàbits d’ús a les xarxes socials. Fases d’un pla de Social Media 

 

5. Anàlisi dafo 

6. Màrqueting viral 

7. Posicionament en cercadors amb contingut 2.0 

 7.1 Mètriques digitals i fidelització: analítica web, Nielsen, OJD, Comscore... 

 
Dates i horaris: 
 



                                                                              

                                                       

Seran 10 sessions, els dimarts i dijous des del 21 de març fins al 25 d’abril, ambdós 
inclosos, de 9 a 14 hores. Les dates concretes seran: 
 

 dimarts 28/03 
 dijous 30/03 
 dimarts 04/04 
 dijous 06/04 
 dimarts 11/04 
 dimarts 18/04 
 dijous 20/04 
 dimarts 25/04 
 dijous 27/04 
 dimarts 02/05 

 
Lloc: Gremi d’Editors de Catalunya (carrer València, 279, 1a planta, Barcelona) 


