
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
DE LA TEVA MARCA: 
APRÈN A POSAR-LA A INTERNET DES DE ZERO

· Dates i horaris: 21 i 22 de novembre, de 9 a 14 h
· Durada: 10 hores
· Dirigit a: propietaris i responsables de comunicació i màrqueting d’empreses que encara no

hagin desenvolupat la seva marca a Internet o vulguin millorar-la, agents de l’administració i
persones interessades en el màrqueting online en general.      

· Objectius: aquesta formació és un compendi general del tots els temes que haurà d’abordar un 
empresari que vulgui, des de zero, implantar la seva marca a Internet.
La transformació digital ja no és una opció i l’objectiu principal del curs és que l’alumne sàpigui
estructurar i sistematitzar un primer procés d’entrada a Internet de la seva marca (branding online), 
entenent els fenòmens de màrqueting externs que li afecten. Conèixer les últimes novetats de les 
eines de gestió de marca a la xarxa i poder planificar un pla estratègic de posicionament de 
marca a Internet.

· Preu: 210 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Fernando Blanco Alvarenga - Llicenciat en Publicitat i postgrau 

de Producció Publicitària i below the line a la Universitat Ramón Llull (Fundació Blanquerna). 
Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra. Soci-consultor de SisèGrau, SLU.

La formació és teòrico-pràctica i es contemplen exercicis d’autoavaluació basats en 
l’experiència de les pròpies empreses.

1. La marca i el seu posicionament
- El valor de marca percebut pel consumidor: el Brand Equity
- Tipus de posicionament
- Naming i sensory branding. La seva repercussió a internet
- El nou consumidor: prosumers
- El ROPO i el showrooming
- El ZMOT de Google i la seva importància per la marca
- Reputació online

2. Introducció al SEO i al SEM
- Per què he de tenir una web en condicions? Quin tipus de web necessito?
- SEO i SEM: optimització interna i cost per clic
- Factors de posicionament interns: SEO on page
- Factors de posicionament externs: SEO off page
- Com publicitar a Google Ads? Una aproximació
- Google Analytics: introducció
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3. Blogs i blog marketing
- Planificació estratègica
- Gestors de contingut
- Tipologia de publicacions
- Per què publicar?

4. Email i permission marketing
- L’email: l’eina més efectiva de comunicació
- Bases de dades
- Senders
- Disseny de campanyes
- Medició de resultats
- Protecció de dades

5. Xarxes socials: considerar-los un mitjà més
- Ús de les xarxes socials per potenciar una marca i recolzar la tasca offline
- Facebook
- Twitter
- LinkedIn
- Instagram
- Fotografia i vídeo
- Creació del pla de social media
- Promocions als social media

5 Annex. Introducció a la publicitat a les xarxes socials
- Facebook
- Instagram
- LinkedIn

6. Mobile marketing
- Màrqueting de proximitat
- QR, BiDi i NFC
- L’opinió del consumidor

7. Below the line
- Street marketing per promoció online

Cal portar ordenador portàtil (no tablet)
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