TALLERS DIGITALS
Taller Internet update
Amb aquest taller es proposa donar una visió de conjunt sobre els recursos en l'àmbit
de la comunicació i el màrqueting que ens ofereix Internet actualment, tenint en
compte les darreres tendències i el paper que poden tenir en el futur immediat.
CONTINGUTS:
 Canals de comunicació: xarxes socials i altres.


Disseny: per a les xarxes socials i les pàgines web.



Forma de treballar la comunicació.



Com interactuar amb els internautes.



Les noves plataformes de connexió com els smartphones o els smart TV's.



Lligams entre el que podem fer fora d'Internet amb les accions a la Xarxa.

Formador: Guillem Alsina, periodista especialitzat en noves tecnologies. Redactor en Cap
d'YCOM.cat (diari català de la comunitat 2.0) i col·laborador de TV Girona. Formació
tecnològica per part de la UdG, més de 20 anys d'experiència en comunicació en mitjans propis
i com a col·laborador en mitjans en línia, televisió i ràdio.

Dia : 24 d’Octubre del 2016.
Hora: de 19h a 22:00h
LLOC DE REALITZACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Centre Cultural Can Gruart
C/Farigola, 50
17180 Vilablareix

Per telèfon, al 972 49 56 55
Per e-mail, a promoeco@vilablareix.cat
PLACES LIMITADES (segons ordre d’inscripció)

Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent (o en el seu
defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari, caldrà presentar el passaport
o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. Les persones que accedeixin al servei
per primera vegada enguany, que es trobin en situació d’atur, hauran de presentar el DARDO.
El Servei de Creació d’empreses de l’Ajuntament de Vilablareix no podrà admetre a cap persona
que vulgui accedir al servei sense la presentació de la documentació requerida.

Les accions que duu a terme el servei de Creació d’empreses de l’Ajuntament de Vilablareix estan realitzades amb el
suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament, en un 50%, pel Programa Operatiu 2014-2020 del
Fons Social Europeu, en el marc de l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

