VA-30-17

Jornada de Màrqueting Digital
La importància de la imatge corporativa en l’entorn digital
Què s'ha de tenir en compte per a un bon posicionament de marca a Internet?

12/12/17

De 9:30 a 11:30

AEBALL / UPMBALL
Av. Fabregada 93, 1º. 3ª.,
Esc. Dreta | 08901
L’Hospitalet de Llobregat
Centre Comercial La Farga
(entrada por Av. d’Isabel la
Catòlica 15 o por C/Girona 14)

INSCRIPCIÓ

AEBALL de la mà de Estudi Daw, empresa de Disseny Gràfic i Comunicació Visual,
Art, Fotografia, Il·lustració, 3D, Maquetació i Programació WEB, organitza una
jornada sobre la imatge corporativa, amb l’objectiu d’informar a les empreses i als
emprenedors dels beneficis que ofereix un bon posicionament de la seva marca a
Internet.
El posicionament de marca no és quelcom que “simplement succeeix” en el
llançament d’una campanya de publicitat, sinó el resultat d’una barreja curosament
dissenyada de producte/servei, preu, distribució, comunicació i promoció.
Aquesta jornada està adreçada fonamentalment a empreses i/o persones
emprenedores que vulguin aprofundir en l’aspecte visual de la seva marca
corporativa amb l’objectiu d’incrementar les vendes i donar valor a la marca.
PROGRAMA:
9:30 Què s'ha de tenir en compte per a un bon posicionament de marca a Internet?
- Imatge corporativa: definició i tipologia.
- L’aspecte visual pel canal de venda.
- El Briefing per obtenir bons resultats.
- Posicionament de marca a Internet.
11:15 Precs i Preguntes
11:30 Fi de la sessió
PONENTS:
Sr. Oriol Puigbó, Fundador d’Estudi Daw (www.estudidaw.com)
Sr. Nicolás Sanz, Col·laborador d’Estudi Daw (www.estudidaw.com)
Places limitades. Imprescindible realitzar la inscripció abans del 05/12/17.
Aquesta acció s’emmarca dins del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria, cofinançat pel Fons
Social Europeu i amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement
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