
 

TENIM UNA PÀGINA WEB PERÒ NO VENEM. PER QUÈ? 

Formació de 10h.  

5, 7 i 12 de juliol de 15:30h a 19h. 

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

 

INSCRIPCIÓ 

Data límit d’inscripció 4 de juliol de 2016 

El Màrqueting online és una eina fonamental pel 
desenvolupament del teu negoci. Amb aquest curs 
totalment pràctic adquiriràs tots els coneixements 
necessaris per desenvolupar l’estratègia de negoci 
que et permetrà comercialitzar amb èxit els teus 
productes.  Si ja tens una web corporativa, a ESEC et 
donarem l’impuls que et cal per treure tot el seu 
rendiment! 

Programa:  
 

- Eines per detectar oportunitats de negoci i avaluar el comportament online dels competidors.  
- Models de negoci online més apropiats per a l’empresa: B2C, B2B, marketplace, P2P, Full Price, Flash o 
subscripció. 
- Ús de la tecnologia més eficaç. Quina inversió aproximada podria ser necessària? 
- Model de captació: com captem usuaris i clients? Anàlisi dels diferents canals 
- Alternativa a les campanyes de pagament: El màrqueting de continguts. La importància del cost 
d´adquisició i el lifetime value. 
- Logística: Solucions especialitzades d´Ecommerce  

Veurem quin és el model de negoci que més escau  
a la teva empresa i  

quina proposta pots aportar en l’àmbit digital.  
Analitzarem cadascun des de diferents punts de vista. 

El nostre docent: el Sr. Joan Gallego és CEO a tuandco.com. Emprenedor d´èxit en 

Ecommerce. Llança el projecte de tu&co al 2014 i un any després, al 2015, aconsegueix una 
xifra de negoci que supera els 1,2Milions d´Euros. Compta amb l´Executive Màster en Digital 
Business a ESADE i ha realitzat un programa de Direcció General a ESADE, un Postgrau en 
Màrqueting per la UPF i és llicenciat en Administració i Direcció d´Empreses per la Universitat 
Ramon Llull.  

Preu: € 175 Curs Bonificable 
Les empreses poden recuperar  130€.  

Autònoms  i aturats 148,75 €. 

Àrea: Informació 
Circular: TRA-16.151 
Data: Sabadell, 10 de juny de 2016 
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GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL I PROV. BARCELONA                   
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