
 

 

REPUTACIÓ ON LINE 
"Una marca és poderosa quan posseeix valor, credibilitat i singularitat" 

DO Enoturisme Alella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Durada: 16h 

Dates:  6,13,20,27 de Maig de 9.30 a 13.30 
Horari: de 9.30h a 13.30h 
Lloc de realització: Enoturisme Do Alella - Can Lleonart. Sala Gran ( Plaça Germans Lleonart, 1, 08328 
Alella)  

Inscripcions 

 
 
Destinataris 
 
Aquesta formació és totalment subvencionada i està adreçada prioritàriament a persones 
treballadores ocupades, tot i que també hi ha un percentatge de places per admetre persones 
desocupades. 
 
Places disponibles i assistència 
 
24 places. Es valoraran les sol·licituds segons criteris d’idoneïtat i recepció. 
És necessària una assistència mínima al 75% de les hores programades. 
 
 
 
 
 

Destinat a totes aquelles persones 

que s’ocupen de la promoció de la 

marca i del màrqueting del seu 

negoci enoturístic. S’abordaran els 

aspectes claus de com desenvolupar 

un pla estratègic de comunicació a 

través de diferents mitjans i 

s’aprendran a implementar les eines 

pràctiques (xarxes socials, web 2.0, 

campanyes, ...), també per al 

desenvolupament del territori com a 

marca enoturística 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmgrSQnZHiPIPapBgWW8ZVVtokcuuu13gbOVjhivfZcvMHBw/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

 
 
Professorat 
 
Carles Mera Expert en Màrqueting estratègic i operatiu especialitzat en el sector turístic i 
agroalimentari.  
 
Ramón Francàs  Periodista especialitzat en vitivinicultura, Corresponsal de La Vanguardia i Sommelier 
 
 
Objectiu generals 
 

 Conèixer les plataformes de Xarxes Socials i portals d'opinió, dinàmiques i com aquests 

afecten la nostra nota global de Reputació. 

 Crear estratègies de Reputació Online per a la millora de la nota global. 

 Descobrir i utilitzar les eines del sector per a la monitorització de comentaris a temps real. 

 Capacitar l'alumne en l'ús de la comunicació digital i els seus fonaments. 

 Conèixer en profunditat la manera de ser del nou client digital. comportaments i tendències 

per millorar la relació. 

 Donar resposta a situacions crítiques 

 

Metodologia i suports 

 

Curs amb vocació molt pràctica que permeti transferir els aprenentatges de les sessions al negoci de 

les persones participants. 

 
 
 
 
  


