
                                                                              

                                                       

 

                                                       
 

 
El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs Analítica web i pla de màrqueting digital, 
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 30 hores de durada, s’impartirà els dilluns i dimecres de 16.00h a 19.45h, en 
8 sessions entre el 8 de novembre i el 4 de desembre, a les instal·lacions del Gremi. Els 
interessats ja poden cursar la inscripció clicant aquí 
 
Dades del Curs: 
 

Nom:  Analítica web i pla de màrqueting digital 
 
Durada: 30 hores 
 
Objectius: 
 

 Aprendre a mesurar resultats de Màrqueting Digital: accions en xarxes socials, SEO, 
SEM, email màrqueting 

 Aprendre a fixar i aconseguir objectius SMART en Màrqueting Digital 
 Entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes Digitals 
 

Objectius específics: 
 

 Entendre la importància de les mètriques per a l’èxit en entorns digitals 
 Entendre com funciona un projecte Web i a treure-li partit 
 Fixar els objectius d’un projecte online i portar el seu seguiment 
 Gestionar el nostre bloc, web, anuncis i xarxes socials de manera més eficient 

 Aprendre a analitzar i cercar casos d’èxit online, analitzar altres projectes online i el 
seu posterior impacte 

 Aprendre a crear i aplicar un Pla de Màrqueting Digital mitjançant tècniques 
d’Analítica Web 

 
 

 Continguts: 
 
1. Branding: Imatge de marxa vs imatge personal 

1.1. La identitat visual corporativa 

1.2. Definició, característiques i tipologies 

1.3. Elements bàsics de la marca 
 

 

2. El màrqueting digital 

2.1. El Pla de Màrqueting Digital 

https://goo.gl/forms/hBFJGhMhUWqu24wG3


                                                                              

                                                       

2.2. Definició d’objectius. SMART Goals 

2.3. Fases: Acquisition, Engagement, Conversion i Fidelity 

2.4. Tècniques de Màrqueting Digital: 

- SEO i SEM 
- Mail Màrqueting 
- Analítica Web 
- Xarxes socials 

 
3. Foment de les relacions empresarials a través de les xarxes socials 

3.1. Importància de la connexió amb els clients, usuaris a través de les xarxes en: 

- La visualització de l’empresa 
- La generació d’oportunitats de negoci 
- El foment de la participació de l’empresari 
- L’augment de la competitivitat empresarial 

3.2. Determinació de l’estratègia/es en les relacions empresarials a través de les 
xarxes socials: 

- Servei de missatgeria instantània 
- Telefonia per Internet 
- Xarxes socials: digitals i professionals 
- Weblocs, blocs o bitàcoles 
- Xarxes socials per a empreses 
- Comunitats de marca 

 

4. Xarxes socials i negoci 

4.1. Tipologia de xarxes socials: 

- B2B vs B2C 
- Xarxes més populars: Facebook, Twitter i Linkedin 
- Imatge social: Instagram, Pinterest i Flikr 
- Estratègies de vídeo a les xarxes socials 

 

Dates i horaris: 
 
Seran 8 sessions, els dilluns i dimecres des del 8 de novembre fins al 4 de desembre, 
ambdós inclosos, de 16:00h a 19:45h hores. Les dates concretes seran: 
 

 dimecres 8/11 
 dilluns 13/11 
 dimecres 15/11 
 dilluns 20/11 
 dimecres 22/11 
 dilluns 27/11 
 dimecres 29/11 
 dilluns 4/12 

 

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


