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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Com vendre a
Instagram”, de tres hores de durada, i que tindrà a través de l’aula virtual ZOOM.
Dades del curs:
•
•
•
•

Durada: 3 hores
Periodicitat: Una sessions de 3 hores
Dates: Dimarts 4 de maig
Horari: de 9.30h a 12.30h

Objectius:
Aprendre a utilitzar aquesta nova eina que ens ofereix Instagram per poder vendre sense sortir de
l’aplicació. Aquesta opció només està disponible als EUA, d’aquí a poc la tindrem a Europa i a altres
països del món.
T’explicarem com aprofitar la visibilitat que Instagram està donant per ajudar-te a donar visibilitat
al teu projecte i obtenir més vendes. Actualment Instagram et permet mostrar els teus productes i
enllaçar-los a la teva botiga online. En aquesta formació aprendràs a com crear i comunicar un
catàleg de per poder etiquetar les publicacions amb preu i portar al teu públic a la teva botiga
online.
Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Com crear la compta de Commerce Manager a Instagram
Com crear un catàleg de productes
Com omplir la fitxa de producte i consells per fer-la atractiva
Com vincular el catàleg de FB amb Instagram
Com etiquetar les publicacions amb preu a Instagram
Com enllaçar les Stories a la teva botiga online
Consells per una estratègia de comunicació de la teva botiga a Instagram
Vendre sense semblar que vols vendre

Preus:
•
•

Import associat: 48€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)
Import no associat: 60€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)
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Docent:
Mònica Urrútia Azcón, experta en comunicació en xarxes socials i continguts multimèdia.
Dinamitzadora de comunitats i creació d'estratègies digitals. Formació en xarxes socials des de
2010. Dona classes magistrals en universitats. Imparteix formacions online i presencials orientades
a descobrir el potencial de les xarxes socials com a eina de transformació, innovació i cooperació.

Instruccions de connexió:
Utilitzarem la plataforma ZOOM Cloud Meetings, que és una aplicació gratuïta de videotrucada que
es descarrega pel mòbil (Apple Store / Google Play) i també per l’ordinador o tauleta. Aquesta
aplicació l’haureu de descarregar per tenir accés al servei.
Abans de l’inici del curs us farem arribar al correu electrònic que ens hagueu facilitat, un enllaç
directe per connectar a la formació online, també una ID i una contrasenya per si connecteu
directament a ZOOM. Comproveu els requisits del sistema (àudio i vídeo) per evitar problemes de
connexió. Connecteu-vos 5 minuts abans de l’inici, per comprovar que tot funciona correctament.
Funcionament de les classes:
•
•

S’iniciarà la sessió amb puntualitat
Posteriorment rebreu la presentació del curs
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