CURSOS FOCALITZATS

Habilitats directives i personals
Networking ben fet, Twitter i LinkedIn
Codi 03191609

Objectius:

En finalitzar l’acció formativa els participants seran capaços de:
• Conèixer els fonaments estratègics del networking professional (què és i què no és).
• Disposar d’elements d’anàlisi per establir en quin punt es troba la nostra xarxa de
contactes.
• Millorar les habilitats socials i comunicatives necessàries personals.
• Disposar d’un important conjunt de recursos i eines web per millorar la nostra xarxa.

Temari:

1. Networking professional (BEN FET)
- La importància del networking en la pime: introducció
- Tenir clients o connexions
- Variables i fases del networking
- Introducció al Social Selling
2. LinkedIn
- Introducció: un cop d’ull a les seves dades exponencials
- Optimitzar el nostre perfil professional
- Funcionalitats “avançades” de la gestió de contactes a LinkedIn
- El perfil d’empresa: augmentar el branding de la nostra empresa
3. Twitter
- Introducció: un cop d’ull a les seves interessants dades
- El seu “curiós” vocabulari
- Treballem el nostre perfil
- Consells per aconseguir seguidors
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Professora:

Rosaura Alastruey. Llicenciada en Ciències de la Informació (Publicitat i RRPP)
per la UAB i diplomada en Habilitats Directives per ESADE. A Silicon Valley va viure i
experimentar en primera persona el naixement de les estratègiques eines i disciplines
relacionades amb el màrqueting digital. Des de la seva iniciativa empresarial, porta més
de 10 anys difonent l’estratègica disciplina del networking professional (BEN FET) i les
eines digitals de la Web 2.0-4.0.
Durada: 10 hores
Dates: 16 i 23 de maig de 2019
Horari: de 9.15 a 14.15 h
Drets d’inscripció:
180 per a Soci Preferent Club Cambra Sabadell * (40% de dte.)
240 per a Soci Bàsic i per a treballadors d’empreses de la demarcació de la Cambra * (20% de dte.)
300 per a la resta de participants
Inclou documentació
PLACES LIMITADES

Per a més informació: tel. 937 451 259, A/e: formacio@cambrasabadell.org
Per fer la inscripció: www.cambrasabadell.org/inscripcions
Informació del Club Cambra Sabadell: Pàgines 4 i 5 d’aquest catàleg o bé a www.clubcambrasabadell.com
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