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Organitza:

Observacions
- Les activitats estan obertes a qualsevol persona interessada.
- Per al curs de comerç electrònic és necessari disposar d’un 
dispositiu informàtic personal (ordinador portàtil o tauleta 
digital).

Inscripció

- Procediment: contactant amb l’Agència d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de Bocairent
Oficines Municipals
Plaça de l’Ajuntament, 20
Telèfon: 96 235 00 14
Correu electrònic: aedl@bocairent.es

- Terminis
Curs de comerç electrònic: fins al 4 de novembre de 2019
Taller de models de negoci: fins al 20 de novembre de 2019

- Modalitats
Modalitat lliure: inscripció gratuïta sense dret a certificació
Modalitat amb dret a certificació: inscripció amb pagament de 
7 euros

Més informació
Ajuntament de Bocairent
www.bocairent.es

L’Escola d’Emprenedoria és una iniciativa que forma part de la 
seu universitària de Bocairent i s’emmarca dins del conveni de 
col·laboració entre la Universitat Politècnica de València (Campus 
d’Alcoi) i l’Ajuntament de Bocairent.



Curs de comerç electrònic 
i màrqueting digital (8 h)

Objectius:
Quan finalitze el curs, l’alumnat serà capaç d’entendre el nou 
paradigma de l’entorn digital, estructurar un negoci entorn del 
comerç electrònic, conèixer com funciona el comerç electrònic 
i quin elements són necessaris...

Programa:
- Introducció al màrqueting en línia. Posicionament web.
> Conceptes clau.
> Màrqueting vs màrqueting en línia.
> Com funciona Google?
> Posicionament web (SEO).
- Introducció al màrqueting en línia. Web, xarxes 
socials i blogs.
> La web: diferents sistemes.
> Eines digitals per a comunicar en línia.
> Xarxes socials més utilitzades i característiques principals.
> Estratègia en xarxes socials.
> Màrqueting de continguts.
- Comerç electrònic.
> Què és el comerç electrònic?
> Modalitats, tendències i principals eines.
> Anàlisi del comprador en línia.
> Tipus de botigues en línia.
> Mobile commerce.
- Campanyes de publicitat i eines de difusió i monitoratge.
> Campanyes de CPC: Google Ads i Facebook Ads.
> e-mail màrqueting.
> Mesurament en xarxes socials.
> Google Analytics.

5, 12, 19 i 26 de novembre de 2019. De 15.00 a 17.00 h

Biblioteca Pública Municipal (sala polivalent)

Taller de models de 
negoci (4 h)

Objectius:
L’objectiu d’aquest taller és explicar la metodologia del 
Business Model Canvas des d’una perspectiva pràctica i 
funcional. La metodologia Canvas consisteix a completar 
els nou mòduls, tots ells interrelacionats i que expliquen 
l’operativa d’una empresa per a generar ingressos i fer 
rendible el negoci des d’una aproximació global.

Programa:
- Clients i proposta de valor: es tractarà de definir els 
diferents grups de persones o empreses a les quals es pot 
dirigir l’activitat de l’empresa.
- Canals de distribució i comunicació: de quina manera 
es pensa donar a conéixer el producte o servei, distribuir-lo o 
vendre’l.
- Fluxos d’ingrés: com es pensa aconseguir els ingressos.
- Activitats clau: es definiran aquelles accions que cal dur a 
terme.
- Recursos clau: tant físics com humans i financers.
- Estructures de costos: definició dels costos necessaris per 
posar en marxa la idea.

22 de novembre de 2019. De 16.00 a 20.00 h

Biblioteca Pública Municipal (sala polivalent)

Els cursos van dirigits a:
Emprenedors amb una idea empresarial, 
estudiants i públic en general.


