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Segueix-nos 

CENTRE METAL.LÚRGIC, C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457810 — www.centrem.cat — centrem@centrem.cat 

 

INTRODUCCIÓ A TWITTER 

Formació de 4 hores pràctiques.  

Divendres 4 de març de 16:00 a 20:00h. 

A ESEC Centre Formació (c. Concepció, 40. Sabadell). 
 

INSCRIPCIÓ 
Data límit d'inscripció 2 de març 

 

Més informació: Sra. Rosa Subirana, Tel. 93 727 27 27 - esec@esec.cat 

Preu: 65€ - Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar 52€  

Autònoms  i aturats 55,25€.  
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La nostra docent: la  Gemma Mompart és especialista en 

comunicació publicitària i redactora d’eBooks, continguts online i web per a 
empreses. És Agent certificada de Google Adwords, així com experta en 
xarxes socials, marca personal i community management. També és Project 
Manager i directora de continguts d’una agència de comunicació.   

Twitter és una xarxa social gratuïta de microblogging que permet escriure i llegir 
missatges breus a Internet sobre temes o persones que t'interessen des del teu 
smartphone, tablet o ordinador. Una eina per potenciar i desenvolupar 
estratègicament la teva comunicació! 

Acabes d’obrir un perfil a Twitter o tens interès en fer-ho?  

Vols conèixer les tècniques per a una gestió més efectiva del teu compte?  
 

T’explicarem el funcionament bàsic de Twitter, com interactuar amb els teus seguidors i 
quina és la forma més adient de presentar els teus continguts i com captar l’atenció de la 
comunitat. 
 

Ets empresa? Twitter és una potentíssima eina professional per guanyar reputació, 
conèixer socis potencials, comunicar els teus productes o serveis, posicionar la teva marca, 
introduir-te en el Social Media, fer Networking, entre d’altres. Inicia’t amb nosaltres en el 
concepte de Web 2.0! 
 

Programa:  
 

 Creació del compte i personalització. 
 Conceptes bàsics. 
 Seguidors i seguits. 
 Hashtags i monitorització.  

Veure els  
OBJECTIUS DEL CURS 
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