DATA INICI 9 d’Octubre del 2019
HORARI de 16:00h a 19:00h

Instagram per empreses

DURADA 3 hores

Per què Instagram?

OBJECTIUS

•

És una gran eina per crear
"branding".

• Conèixer a fons l'aplicació Instagram en
àmbit d’empresa.

•

La nostra marca (o essència) és
el que ens distingeix de la
competència.

• Creació de campanyes publicitaries i
botiga.

•

És la xarxa social que està en
creixement
d'engagement
i
seguidors, que són clients
potencials.

• Estratègia a seguir.

•

Enllaçat amb Facebook, podem
crear una bona estratègia
publicitària per arribar al nostre
públic objectiu amb resultats
totalment mesurables.

• Ús de programes per mesurar i gestionar
el nostre Instagram, amb anàlisi i
estadístiques.
• Saber retocar les nostres fotos amb Apps,
per tal de tenir un Instagram molt acurat.

PROGRAMA
•

Aprendre a gestionar el compte i integrar altres xarxes.

•

Estratègia visual de l’empresa.

•

Algoritmes d'instagram.

•

Funcionament: retoc de fotos, vídeos, hashtags, ubicació, guardar esborranys i fotos
d'altres usuaris, stories, layout, hyperlapse, boomerang, repost, privacitat.

•

Anuncis: Funcionament, campanyes, estratègia d'empresa, concursos, easypromos,
hashslider, bases legals, exemples.

•

Crear una botiga a “Instagram Shopping”.

•

Programes per gestionar instagram.

•

Compra de seguidors, likes, comentaris.

PROFESSOR
Jordi Gamell
Social Media Strategist.
Té més de 39.000 seguidors a la xarxa social Instagram (@narj). Ha publicat un llibre
digital interactiu a l’AppStore, amb consells sobre com millorar el mateix Instagram
(@narj my Iphone & Instagram).
White Summer, Aqva Banys Romans, KIA Texauto, OPP Group, Tempo sota les Estrelles,
Home Select International, Mazda España, GAM formació i consultoria d'empresas, Marlon
Branding Comunicació, El Corte Inglés Ámbit cultural, Platja d' Aro Turisme, Belighting etc..
són algunes de les empreses per les quals ha treballat.

DURADA, CALENDARI i LLOC

PREUS

1 sessió de 3 hores, el dimecres 9 d’octubre
de 16:00h a 19:00h.

PREU CURS: 90 €
SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 65€
SOCIS COL·LECTIUS: 81 €

FOEG C/Bonastruc de porta, 15 de Girona
AQUEST CURS NO ES TRAMITARÀ LA BONIFICACIÓ
GRATUÏTAMENT

Fes reserva el dret d’anul·lar el curs. En aquest cas ho
comunicarà amb temps suficient i retornarà els
pagaments íntegres.

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS
Escola de Negocis FOEG
C/Bonastruc de Porta, 15 17001 Girona
972 21 55 34
enf@foeg.cat

Nom del curs
Núm del curs

Data inscripció al curs

ENF20190001-

DADES DE L’ALUMNE/A
Núm. d’Afiliació Seguretat Social

N.I.F. o N.I.E.

Sexe
Data de naixament

Cognoms, nom
Població

Adreça
Telèfon

C.P.

Fax

E-mail

ESTUDIS REALITZATS
0

Estudis bàsics

1

Titulat universitari 1er cicle

3

Titulat universitari 3er cicle

4

Títol de doctor/a

2

Altres estudis

Especialitat
SITUACIÓ LABORAL

Lloc que ocupa dins l'empresa

Autònom
Ocupat/da

Titulat universitari 2on cicle

Tipus de contracte

Directiu / Propietari

Director General / Gerent

Cap / Director d'Àrea

Comandament Intermig

Tècnic / Treballador Qualificat
Àrea en la que treballa

ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (NOMÉS OCUPATS/DES)
Empresa amb menys o igual a 250 treballadors/ores

Empresa amb més de 250 treballadors/ores

Raó social

CIF

Sector / Activitat empresa
Núm inscripció seguretat social

Núm de treballadors/ores
Població

Adreça
Telèfon

Fax

C.P.
E-mail

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG
No associada

Sí associada

A través de l’associació / gremi

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA

AUTÒNOMS

Es vol bonificar el curs?
Vol que la FOEG li tramiti?
L'Empresa té RLT?

* Consultar condicions

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Vol sol·licitar l’ajuda pels autònoms?

Sí

No

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembe, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel
Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer de la Federació d’Organitzacions Empresarials de
Girona amb la finalitat de gestionar les activitats que porta a terme el centre de formació de la Federació i informar de futures activitats de la Federació. Les dades
personals podran ser cedides als organismes que ho requereixin per la correcta gestió de l’activitat formativa, tals com els organismes competents en matèria de
formació continua i/o cupacional de la Generalitat de Catalunya o l’Estat, o com Foment del Treball. També podran ser cedides les dades a Bonastruc de Porta
Formació SL o aquelles entitas a través de les quals la Federació dugui a terme les activitats formatives. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació
i oposició, d’acord amb la normativa vigent, adreçant-se al C/ Bonastruc de Porta, 15 - 17001 de Girona.

Signatura del treballador/a

Per fer efectiva la inscripció cal enviar, per fax 972-227122 o e-mail enf@foeg.cat, la còpia de la transferència bancària per l’import del curs.
El núm. de compte és IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930
La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència.
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