
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÈCNIQUES DE CAPTACIÓ DE TRÀNSIT A 
UNA PAGINA WEB 

DATA  inici 8 de febrer de 2021 

HORARI   de 15:30h a 17:30h 

DURADA   6 hores 

OBJECTIUS 

El curs va enfocat a dotar d'eines i recursos per poder organitzar una estratègia de captació de trànsit cap a 

la pàgina web del nostre Negoci. A entendre la importància del marcatge d'objectius i a poder valorar una 

acció aïllada dins d'una estratègia de Màrqueting Digital. 

Coneixer les principals tècniques de captació de trànsit Web, tant orgànic com de pagament. SEO, SEM, 

Email Marketing, Social Media i altres. 

 

INTRODUCCIÓ 

Actualment la majoria de negocis disposen de pàgina Web, però són molts els que no la utilitzen com a eina 

per augmentar la facturació o aconseguir complir objectius. En la situació actual en la que ens trobem, els 

negocis online han pres especial rellevància. Per aquest motiu, és important conèixer com captar trànsit cap 

als nostres projectes digitals. Coneixerem les principals tècniques de captació de trànsit Web, tant orgànic 

com de pagament. SEO, SEM, Email Marketing, Social Media i altres. 

 

 

 

 

FORMACIÓ

PROGRAMA 

 Objectius i estratègia. 
En aquest punt entendrem la importància del marcatge d'objectius per poder focalitzar la nostra 
estratègia i no generar despesa d'hores i recursos en una mala direcció. 

 Anàlisi i medicions. 
El Màrqueting Online ens ofereix l'avantatge de poder medir tot el que estem fent. Cosa imprescindible 
si volem poder valorar els resultats de totes les nostres accions. 
Veurem com medir i com podem analitzar els objectius que ens hem marcat. 

 Captació de transit:  
l'objectiu final d'aquest curs és conèixer diferents mètodes per augmentar el trànsit i les visites a la 
nostre pàgina web. 

 Optimització SEO. 
Veurem les principals coses a tenir en compte per tenir la nostra web ben optimitzada i estar ben 
posicionats a Google. 

 Campanyes SEM (Google Ads i FB Ads). Veurem perquè serveix una campanya de captació de 
trànsit de pagament. 

 Estratègia Social. Cada vegada més el trànsit procedent de les xarxes socials és més important. 

 Email Marketing. No podem descuidar la captació de "Leads" i organitzar una bona estratègia al 
voltant de la nostra base de dades de contactes i clients. 

 Altres exemples pràctics de captació (Whatsapp, telegram, etc...). Veurem exemples de com es 
pot utilitzar qualsevol plataforma digital per aconseguir trànsit qualificat cap a la nostra pàgina 
web. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

PROFESSORS 

Eva Olivares Busquets 

Llicenciada en Publicitat i relacions públiques.  

Després d'anys d'experiència en departaments de comunicació corporatius de multinacionals com abertis 
funda la seva pròpia agència de comunicació corporativa EO! Comunicació. 

Cofundadora de l’Agència de posicionament SEO a GIRONA “dobleSEO”. 

Especialista EN Content marketing i contingut pensat especialmente per a SEO. 

Ha estat membre de les juntes de Pimec Joves Girona i Club de Màrqueting de Girona.  

Xevi Sañé Farrés 

Máster en Multimedia a l’escola audiovisual IDEP Barcelona. 

Més de 15 anys d’experiència en desenvolupament Web i especialitzat en promoció On-line i optimització 
SEO (Search engine Optimitzation), creant i assessorant projectes Web i de campanyes On-line 

Cofundador de l’Agència de posicionament SEO a GIRONA “dobleSEO”. 

President de l’Associació Digitals Girona 

Tutor i profesor a diferents acadèmies i entitats publiques en l’àmbit de les TIC.  

INFORMACIÓ i PREU 

DURADA : 6 HORES 

MODALITAT : ONLINE - PLATAFORMA « ZOOM » 

PREU CURS: 125 € 

SOCIS INDIVIDUALS I ALUMNI: 90€ 

SOCIS COL·LECTIUS: 100 € 

 

Pagament al núm. de compte IBAN: ES30.3025.0900.8314.0001.3930, indocant el nom de l’alumne.  

Adjuntar a la fitxa d’inscripció copia de la transferència bancària i enviar per correu  enf@foeg.cat 

*Tots els cursos organitzats per l’ENF de 3 o més hores poden ser bonificats segons el sistema de Formació Continuada a través 
dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social, sense cost addicional. Cal matricular-se 48h. abans de l’inici del curs. 
La bonificació és de 9/13 €/hora. 
**La FOEG es reserva el dret d’anul·lar el curs, fent efectiva el retorn de la transferència. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DURADA, CALENDARI i LLOC 

6 hores en 3 sessions  

Dies: dilluns 8, dimecres 10, i divendres 12 de febrer de 2021 

Horari: 15:30h a 17:30h 

El curs esta programat en modalitat presencial. Si no es pot impartir per la situació es realitzarà en 

modalitat virtual a través de la plataforma “Zoom”.  

 

**Informació i consultes - Tel. 972 21 55 34 Extensió #2001 enf@foeg.cat  

 

 

mailto:enf@foeg.cat


 
 

Nom del curs 
 

Núm del curs   ENF20200001- Data inscripció al curs 

DADES DE L’ALUMNE/A 
 

N.I.F. o N.I.E. Núm. d’Afiliació Seguretat Social  Sexe 

Cognoms, nom  Data de naixement 

Adreça Població C.P. 
 

Telèfon Fax E-mail 

ESTUDIS REALITZATS 
 

0 Estudis bàsics 1 Titulat universitari 1er cicle 2 Titulat universitari 2on cicle 

3 Titulat universitari 3er cicle 4 Títol de doctor/a 

 
Especialitat Altres estudis 

SITUACIÓ LABORAL Lloc que ocupa dins l'empresa 

Autònom Directiu / Propietari Director General / Gerent 
Cap / Director d'Àrea Comandament Intermig 

Ocupat/da Tipus de contracte Tècnic / Treballador Qualificat 

Àrea en la que treballa 

DADES FACTURACIÓ: 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 
 

Adreça Població C.P. 
 

Telèfon Fax E-mail 

ENTITAT O EMPRESA ASSOCIADA A FOEG 
 

No associada Sí associada A través de l’associació / gremi 

TREBALLADORS - FUNDACIÓN TRIPARTITA                                    
Es vol bonificar el curs? Sí No 
Vol que la FOEG li tramiti? Sí No 
L'Empresa té RLT? Sí No 

AUTORITZACIÓ 

Autoritza a incloure la seva adreça Sí No 
a la newsletter per rebre la informació  
dels propers cursos? 

D’acord amb la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i el seu reglament de 
desenvolupament aprovat l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril, 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 ocupacional 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 entitats 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. 

 
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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Signatura del treballador/a 
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