Promoció i comerç online
del vi i l’enoturisme
Jornada tècnica
FALSET, dilluns 14 de maig de 2018

Presentació
Sessió tècnica orientada a entendre
els àmbits digitals en general, i
especialment en el sector del vi, la
gastronomia i el turisme en particular.
També a valorar la importància
d’aquests àmbits per atraure clients i
fidelitzar-los, i dominar les eines per
competir en entorns 2.0 com google o
facebook, posant en valor el que les
vostres empreses poden generar en
continguts com a factor digital decisiu.
Analitzarem també les e-commerce
del
sector
i
la
venda
de
productes/serveis
a
internet
i
desenvoluparem tallers pràctics de la
mà d’un reconegut periodista digital de
l’àmbit enològic.
Fins el dia 4 de maig es poden enviar
consultes directament al ponent
(sergi@cupatges.com) per a treballarles al taller pràctic que es farà a la
segona part de la sessió.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
09.00 h Presentació de la jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
09.15 h Introducció al màrqueting 2.0
Estratègia de màrqueting i mitjans socials
Fases d’un projecte. Pla de màrqueting digital
Atraure clients. Com ho fem?
11.00 h Pausa
11.30 h Com funcionen les e-commerce i què cal tenir en compte
Sinèrgies digitals amb productes locals i "fet a la Conca"
12.15 h Tallers:
 Taller de dades enriquides
 Taller de facebook ads bàsic
14.00 h Cloenda de la jornada
*Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Sergi Cortés de www.cupatges.cat

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través dels Serveis Territorials del
DARP a Tarragona: Tel.: 977 250 450 - A/e: ibolos@gencat.cat
Persona de contacte: Sr. José Gil o Sra. Maribel Bolós
Places limitades a l’aforament de la sala
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

Lloc de realització

Col·laboració

VITEC - Parc tecnològic del vi
Ctra. Porrera, km 1
43730 - FALSET
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