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Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                           Una manera de hacer Europa 

ESTRATÈGIA DE CONTINGUTS DIGITALS  
 

UTILITZACIÓ PRÀCTICA IMATGES EN EL MÀRQUETING DIGITAL 
Com treure el millor rendiment a la teva presència digital per conquerir més clients 

 
Objectius 
Realitzar fotografies i vídeos per a la seva aplicació pràctica en els diferents formats i a les plataformes 

digitals més utilitzades en l’actualitat. 

 

Gràcies a l’avanç tecnològic, disposem de tot tipus de dispositius mòbils que ens faciliten la creació i  

difusió d’imatges i vídeos d’alta qualitat i aprofitarem aquesta tecnologia per a promocionar el nostre 

establiment comercial amb la finalitat d’incrementar vendes i fidelitzar clients. 

 

Continguts / Temari 
 L’estratègia de contingut visual a Facebook 

 L’estratègia de contingut visual a Instagram 

 L’estratègia de contingut visual a Pinterest 

 L’estratègia de contingut audiovisual a Youtube 

 L’estratègia de contingut visual al Blog 

 

Ponent 
David García 
Community Manager, desenvolupador Web i docent en matèria d'eines digitals, comunicació i 
màrqueting online. Fundador de l’empresa COMMUNITIS dedicada a la comunicació digital integral de 
l’empresa.  
 

Metodologia 
Taller de 4 hores on aplicarem de marera pràctica les imatges obtingudes a través dels  dispositius 
mòbils per a la promoció de l’establiment comercial a les xarxes socials aprofitant per a crear una 
estratègia de continguts visuals per a la seva pròpia marca.  
 
És necessari portar un dispositiu mòbil com un Smartphone o tauleta tàctil. 
 

Data, horaris i lloc:    
Dilluns 15 d’octubre de 2018 de 9 a 13 hores, Museu Cerdà. Carrer Higini de Rivera, 4, 17520 Puigcerdà. 
  

Finançament  
Formació gratuïta pels assistents. 
Aquesta actuació és una iniciativa de les Cambres de Comerç i compta amb el recolzament i 
finançament del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” i els fons FEDER dintre del marc del 
“Programa de apoyo al comercio minorista 2018”. 
 
 

 
  

 


