
19_març_19
GOOGLE MY BUSINESS, una plataforma per posicionar 
els comerços locals a la xarxa
El servei permet gestionar la informació del negoci que els clients 
cerquen a Internet, així com incloure fotografies i les dades més 
importants: adreça, horari, contacte. A més, es poden atraure més 
clients amb ressenyes i valoracions d’altres compradors.
En el transcurs de la formació explicarem què és Google My Business, 
com crear un compte i la gestió del perfil en el dia a dia del negoci. Es 
recomana disposar d’un compte de gmail operatiu.

26_març_19
COM USAR FACEBOOK DES D’UNA ESTRATÈGIA DE NEGOCI 
Coneixement bàsic de les eines de màrqueting digital que ajuden al 
comerç a guanyar visibilitat a la xarxa. Més enllà del perfil personal, 
es descobriran les possibilitats de Facebook per a l’empresa: 
màrqueting, comunicació, identitat en línia, creació de marca, relació 
amb clients i seguidors.

02_abril_19
INSTAGRAM PER A BOTIGUERS
Com usar les xarxes socials des d’una perspectiva de negoci.  Es 
donarà a conèixer la xarxa social que ha crescut més ràpidament, 
Instagram, un aparador al món. Estratègies i accions per crear 
comunitat i fer-se visible a la xarxa.

09_abril_19
CONSULTORIA SOBRE XARXES SOCIALS
Sessió per a aquells comerços que després de les sessions anteriors 
vulguin aprofundir o tinguin dubtes tant pel que fa a Google My 
Business, Facebook com per a Instagram. 
A càrrec de Mar Nicolau, social media i màrqueting digital

MÀRQUETING DIGITAL 14:00-16:00 h 

07, 14, 21 i 28_maig_19
MÀRQUETING AL PETIT COMERÇ, 
CURS DE GESTIÓ INTERNA DEL NEGOCI
Formació orientada a donar resposta a temes relacionats amb el 
màrqueting efectiu i l’atenció al client. Durant les quatre sessions 
d’aquest mòdul es tractaran els continguts següents:
-Productes i serveis que s’ofereixen: estam creant valor? Reflexió sobre 
el que oferim i les necessitats dels nostres clients.
-Fixació de la política de preus: com posam els preus a les nostres 
botigues?
-Polítiques  de comunicació i fidelització: coneixem els nostres clients? 
Com arribem a ells? 
-Aprofitament de les noves tecnologies per enfortir el petit comerç.
Segons el nombre d’inscrits, es realitzarà un breu assessorament 
personalitzat a cada un dels comerços.
A càrrec de Margalida Munar, de Cubic consultors

04_juny_19
ASPECTES BÀSICS DE LA NORMATIVA PER AL COMERÇ
Es donaran a conèixer diverses qüestions de regulació del comerç: 
horaris comercials, vendes promocionals (rebaixes, ofertes, 
liquidacions, etc.). 
Resoldre els dubtes i les qüestions dels comerciants relatives a la 
normativa aprofitant la presència d’una inspectora de comerç de la 
Conselleria.
A càrrec de Carme Ledesma, inspectora de la Direcció General de 
Comerç i Empresa 

Els assistents als cursos de màrqueting digital han de dur el seu 
ordinador portàtil, tauleta o telèfon mòbil.
Totes les activitats es faran a l’edifici de Sa Deixalleria
C/ Licorers de Marratxí s/n
Inscripció prèvia al telèfon 971 604 806
Contacte: Lluïsa Serra /lserra@marratxi.es

GESTIÓ DEL COMERÇ 14:00-16:00 COMUNICACIÓ EN EL PUNT DE VENDA 14:00-16:00 h 

11_juny_19
LA IMATGE CORPORATIVA I LA RETOLACIÓ COMERCIAL
Identitat visual del comerç: anàlisi i actualització dels elements 
gràfics corporatius de l’empresa (símbol, logotip, colors i tipografies).
La imatge que reflecteixen els elements exteriors de la botiga, 
com el rètol o cartells, ha d’anar en consonància amb les bosses, 
targetes, xarxes socials, web, etc. perquè són la carta de presentació 
del comerç. Tot això repercuteix positivament en la diferenciació de 
l’establiment.
Ressaltar la importància del disseny dels rètols com elements 
identificadors. Una bona integració dels rètols en la façana de l’edifici 
ajuda a crear una imatge exterior elegant del comerç, fet que incideix 
en l’aspecte dels carrers del poble.
S’oferirà als comerços assistents la Guia de bones pràctiques per a la 
imatge exterior dels locals comercials, editada per l’IDI.
A càrrec de Toni Borrás, disseny, branding i comunicació

NORMATIVA COMERCIAL 14:00-15:00
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