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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Fes vídeos de Reels i
guanya visibilitat ”, de quatre hores de durada, i que tindrà lloc al carrer València, 279, 1r (08009)
Barcelona.
Dades del curs:
•
•
•
•

Durada: 4 hores
Modalitat: Presencial
Dates: Dimarts 5 de juliol de 2022
Horari: de 10.00h a 14.00h

Inscriu-te
Descripció:
Reels és la nova funció d’Instagram que et permet crear vídeos dinàmics i divertits. Els vídeos
verticals, curts i musicals són tendència. Conèixer l’eina Reels t’ajudarà a innovar en la teva
comunicació. Et mostrarem vídeos inspiradors i et donarem idees per fer els teus propis vídeos i
comunicar de manera més creativa el teu producte. És una formació molt practica.
Objectius:
Entendre quin és el llenguatge visual dels Reels. Conèixer bé totes les funcionalitats de l’eina.
Descobriràs com millorar la teva estratègia comunicativa a Instagram amb els teus propis vídeos de
Reels.
Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferencies entre Reels i Stories
Com integrar els Reels en la meva estratègia a Instagram
Quins objectius puc aconseguir amb els meus vídeos de Reels
Exemples inspiradors, com l’estant utilitzant algunes marques
Com crear vídeos amb Reels
Diferents esils de vídeos
Com gravar els vídeos per fer els Reels
Com fer un videotutorial amb Reels
L’ús del temporitzador per a vídeos musicals
Practiquem amb l’eina i fem un vídeo

Preus:
•
•

Import associat: 72€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)
Import no associat: 99€ (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.
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