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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Com vendre a Insta-
gram, sense semblar que vols vendre”, de quatre hores de durada, i que tindrà a través de l’aula 
virtual ZOOM.  
 
 
Dades del curs:  
 
• Durada: 4 hores 
• Periodicitat: 2 sessions 2 hores  
• Dates: Dimarts 12 i dijous 14 de juliol de 2022   
• Horari: de 10.00h a 12.00h 

Inscriu-te 
 

Objectius:  
 
Instagram s’ha convertit en una gran plataforma social de vendes. Els hàbits estan canviant i cada 
vegada són més les persones que es connecten a la xarxa per comprar, però el contingut enfocat a la 
venda és el que menys ven.  En aquesta càpsula veuràs quins son els continguts que funcionen a les 
xarxes.  
 
Aprendràs trucs i et donarem consells per millorar la teva comunicació i fer-la més efectiva per con-
tribuir a la promoció de la lectura!  
 
 
Contingut de les sessions:  
 

• Fer publicacions a la xarxa que impactin 
• Amb quins missatges pots sorprendre el teu públic i enamorar-lo? 
• Què espera el teu públic trobar en el teu perfil abans de comprar el teu producte o servei 
• Com crear expectatives i missatges amb valor per la xarxa 
• Com utilitzar un llenguatge inclusiu en la teva comunicació 
• Com aconseguir que la teva clientela parli de tu a la xarxa 

 
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)  

 
 

Docent:  
 

Mònica Urrútia Azcón, experta en comunicació en xarxes socials i continguts multimèdia. Dinamit-
zadora 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. 

 

https://forms.office.com/r/5A05MfG3fp
https://forms.office.com/r/5A05MfG3fp
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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 apli-
cació 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 di-
recte per connectar a la formació online, també una ID i una contrasenya per si connecteu directa-
ment a Zoom. Comproveu els requisits del sistema (àudio i vídeo) per evitar problemes de conne-
xió. Connecteu-vos 5 minuts abans de l’inici, per comprovar que tot funciona correctament. 

 
 

Funcionament de les classes: 
 

• Metodologia és presencial mitjançant l’aula virtual 
• Les sessions no es graven 
• S’iniciarà la sessió amb puntualitat 
• Posteriorment rebreu la presentació del curs 

 
 
 

Inscriu-te 
 

https://zoom.us/
https://forms.office.com/r/5A05MfG3fp
https://forms.office.com/r/5A05MfG3fp

