Formació subvencionada pel Consorci per la Formació Continúa,
destinada a treballadors en període d' alta, fixes discontinus en període
d' ocupació i no ocupació i autònoms (si queden places disponibles s' admetrà un percentatge d' alumnes en situació d'
atur

CREACIÓ I GESTIÓ DE CONTINGUTS
TALLERS DE MÀRQUETING TURÍSTIC

En aquests tallers aprendrem

tècniques de content

màrqueting que els seran d´utilitat al sector turístic, I que a
més els ajudaran a atraure visites al seu lloc web I fidelitzarles. Les sessions són pràctiques, tot I que es combinen amb
explicacions teòriques I amb exemples d´empreses.

Els alumnes han d´assistir a classe amb els seus
ordinadors.

MONTSERRAT PEÑARROYA

 Primera sessió:

5 de maig de 2016

Estratègies de content Màrqueting: Creació de continguts al
nostre web per atraure nous clients i fidelitzar als actuals.

 Segona sessió:

12 de maig de 2016

Storytelling: El poder del relat en el màrqueting turístic
Donar personalitat a la nostra empresa i productes.

 Tercera sessió:

26 de maig de 2016

Comunicar per vendre : Bones pràctiques per orientar les nostres
comunicacions a les vendes.

 Quarta sessió:

2 de juny de 2016

Gamification aplicada al Turisme : Aplicar elements propis del
disseny de videojocs al màrqueting, productivitat i
desenvolupament de clients.

 Cinquena sessió:

8 de juny de 2016

Creació d´experiències turístiques : Eines per la creació
d´experiències turístiques.

La Montserrat és especialista en Màrqueting Digital. Professora d’aquesta assignatura en màsters i postgraus de la Universitat
Autònoma de Barcelona i també en altres institucions docents. Graduada en Turisme, amb un postgrau en Màrqueting Internacional
i Comerç Exterior, i amb un Màster en Societat de la Informació i el Coneixement.La Montserrat és la creadora del major mercat
entre empreses de la Internet espanyola: www.SoloStocks.com

Poseu-vos en contacte amb l' Associació Hotelera al següent e-mail: ahotels@costa-daurada.com o telèfon: 977 38 50 57
Data màxima per inscripcions: 28 d' abril de 2016 - Places limitades.
Lloc de realització formació: Parc Científic i Tecnològic (PCT) - C/ Joanot Martorell, 15 de Vila-seca
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