
Inscripcions a través del formulari: 
http://dom.cat/15qf  

Més informació  
riberadebreviva.org/e-commerce 

o  al 977 401 851 

Durada: 6 hores 

Data: 10 de maig de 2017 
Hora: de 9.00 a 13.30h i de 15h a  16.30h 
Lloc: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

http://dom.cat/15qf
http://www.riberadebreviva.org/e-commerce-6h/
http://www.riberadebreviva.org/e-commerce-6h/
http://www.riberadebreviva.org/e-commerce-6h/


 
Actualment estem vivint un canvi sociològic en la manera de 
consumir productes i serveis i molts dels comerços tradicionals 
veuen en el comerç electrònic una via per arribar als seus 
clients i adaptar la seva oferta als nous usuaris, però sovint, no 
saben com donar el primer pas o com continuar el camí iniciat.  
 
L’objectiu d’aquest seminari és transmetre al comerç de 
proximitat o tradicional la necessitat de modificar les seves 
estratègies per adaptar-se als nous estils de vida i als valors del 
nous consumidors i donar-los eines per així poder projectar 
noves idees, nous reptes i nous camins a seguir.  

Seminari eCommerce 
 

• INTRODUCCIÓ / INICI PROJECTE 

Mòdul 1 

• ECOMMERCE: EL PAS DE VENDRE LOCAL A GLOBAL  

Mòdul 2 

• RETAIL: BOTIGUES FÍSIQUES CONNECTADES AL MÓN DIGital 

Mòdul 3 

• MULTICANALITAT: ESTRATÈGIES OFFLINE Y ONLINE 

Mòdul 4 

• EMPRENDRE EN L’ ECONOMIA DIGITAL: CAP ON MIRA EL MÓN 

Mòdul 5  

Programa sessió teòrica 



1. Emprenedors 
2. Comerços de proximitat 
3. Pimes i/o empreses 

A qui va dirigit? 

El seminari serà impartit per Lluís Serra, un dels millors 
especialistes en comerç electrònic, Màrqueting Digital i Xarxes 
Socials. 

Qui impartirà el seminari? 

El seminari es divideix en dues fases. 
•Primera fase:  una sessió teòrica de 6 hores de durada on 
s’explicaran les pautes necessàries per iniciar-se al món del 
comerç electrònic.  
•Segona fase: els assistents al seminari podran optar a un 
assessorament individualitzat al propi establiment. Les places 
per a l’assessorament són limitades i es podran sol·licitar el 
mateix dia de la sessió teòrica. 

Com s’estructurarà el seminari?  

A la seu del Consell Comarcal 
de la Ribera d’Ebre. 

Pl. Sant Roc, 2 de Móra d’Ebre 

On s’impartirà? 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local” 


