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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el taller pràctic de formació bonificada,  “Com posar en 
marxa una campanya d’influencers”  una de les principals eines de comunicació a les xarxes socials 
que et diferenciarà. El curs té una durada de nou hores, i que tindrà lloc a les seves instal·lacions.  
 
Dades del curs:  
 

 Durada:  9 hores 
 Periodicitat:  tres sessions  
 Dates: del dimarts 14 d’abril al dimarts 28 d’abril de 2020  
 Horari: de 17.00h a 20.00h 

 
Objectius:  

 
Conèixer en què consisteix el “Marketing d’influencers”, com trobar i seleccionar els influencers 
adequats als nostres objectius professionals dins del nostre sector, com contactar amb ells, 
com posar en marxa accions, i com mesurar i valorar l’eficiència de les seves accions. 

 
A qui va dirigit: 
 

A professionals del marketing i la comunicació digital que vulguin conèixer els criteris bàsics 
per a posar en marxa una campanya d’influencers amb èxit, sabent seleccionar correctament els 
influencers adequats, i sabent mesurar l’eficàcia de les seves accions. 

 
Programa:  

1. Què és influir? 
2. Influencers i Celebrities 
3. Tipus d’influencers 
4. Les dades falses 
5. Com trobar influencers 
6. Com seleccionar els influencers adequats 
7. Com seleccionar els canals i xarxes adequades 
8. Eines per mesurar el nivell d’influència d’una marca 
9. Com contactar amb un influencer 
10. Com mesurar i valorar les accions? 

Ponent: 
 
Sergi Larripa, periodista especialitzat en marketing i comunicació 360°. Més de 20 anys com a 
director de MKT i Comunicació corporativa, especialitzat en marketing digital. Formador i docent, he 
impartit classes de marketing a diferents graus, postgraus i màsters universitaris de la UB, UIC, 
Blanquerna-URL i INEFC. Autor del blog http://www.cuadernodemarketing.com. Rock, Barça & 
Books lover ;) 

 
Preus:  
 

 Import associat: 144 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
 Import no associat: 179 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 

 
 

Inscriu-te  

http://www.cuadernodemarketing.com/
https://forms.gle/CkCg6LGwibdeAGzk7

