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 INTRODUCCIÓ DELS SEMINARIS 

 

Aquest és un conjunt de seminaris, de 60 hores  lectives en total, van ser especialment 

dissenyats per atendre les necessitats de les indústries agroalimentàries, i en especial, per a les 

empreses que formen part del Projecte “Al teu gust, aliments del Pallars”. 

Per norma general són empreses familiars i petites, on les funcions de les persones que hi 

treballen són polivalents. Aquestes tenen l’avantatja de tenir una visió holística de l’empresa 

que els permet desenvolupar tasques a qualsevol departament de l’empresa, aprenent les 

eines adequades. En moltes ocasions però, són professionals autodidactes i els manca la 

qualificació necessària per rendibilitzar la seva experiència.  

Aquesta acció ha estat pensat especialment per a aquesta tipologia de professional. 

Els seminaris es divideixen en 4 tipus de sessions: 

1 Sessions dedicades als principis del Màrqueting. 

2 Sessions dedicades al Màrqueting de punt de venda. 

3 Sessions dedicades al Comerç Electrònic. 

4 Sessions dedicades a la gestió de la reputació de les empreses a la xarxa. 

 

 METODOLOGIA 

 

Els seminaris s’han impartit de forma presencial en sessions de 4 hores.  

Les sessions han estat eminentment pràctiques tot i que es combinen amb explicacions 

teòriques i amb exemples d’empreses semblants a les dels participants.  

Els participants han pogut assistir a les sessions amb els seus ordinadors tant per prendre 

notes com per anar treballant en el que s’explica a classe. És especialment important que en 

les sessions dedicades al Màrqueting digital els participants utilitzin els seus ordinadors (o bé 

els d’una aula amb ordinadors a la seva disposició). 
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 ESTRUCTURA DELS SEMINARIS 

 

 SEMINARI BÀSIC EN MÀRQUETING I VENDES  

 Professora: Olga Boada 5 sessions 

 

Com es fa un Pla de Màrqueting, què és el màrqueting mix, com es cerquen distribuïdors,  com 

promocionar-se, com comunicar-ho, tècniques per vendre, gestió de la marca, creació 

d’esdeveniments, posicionar-se al mercat, etc.  

 

 SEMINARI BÀSIC EN PUNT DE VENDA  

 Professora: Maria Pons 2 sessions 

 

Anàlisi dels canals de venda offline i de com hauria de ser la seva presència en aquests canals: 

l’assistència a fires, la imatge de la botiga, les parades en mercats i mercadals, els show rooms, 

etc. En definitiva, com crear un punt d’exposició i venta més eficient. 

 

 SEMINARI EN MÀRQUETING DIGITAL I COMERÇ ELECTRÒNIC  

 Professora: Montserrat Peñarroya 5 sessions 

 

Com funciona Internet, com hauria de ser un lloc web, com funciona el comerç electrònic, com 

portar visites a un lloc web i convertir-les en clients.  

Dins d’aquestes classes hi hauria un mòdul extra opcional que seria el de com fer un lloc web 

(4 sessions més, on el participant construeix el lloc web de l’empresa). 

 

 SEMINARI EN GESTIÓ DE LA REPUTACIÓ A INTERNET  

 Professora: Helena Casas 3 sessions 

 

Com gestionar la imatge de l’empresa a les xarxes socials (Facebook, Youtube, Twitter, 

Linkedin, Pinterest, etc.). 

 

 



 

4 
 

 

 ACTIVITATS DUTES A TERME 

 

BLOC 
1 

SEMINARI BÀSIC EN MÀRQUETING I VENDES 

 

TÍTOL DE LES SESSIONS 
Assoleix la venda amb un brillant Pla de Màrqueting a la 
pràctica. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 Assolir els coneixements necessaris per organitzar, 
presentar, comunicar i promocionar un  producte/ 
servei. 

 Com realitzar i utilitzar suports corporatius (eines de 
comunicació i promoció). 

 Tancar la venda amb èxit. 

NÚMERO DE SESSIONS 5 sessions de 4 hores. 

DOCENT Olga Boada 

METODOLOGIA 

El desenvolupament del seminari es basa en l’aplicació 
eminentment pràctica, és a dir, com a partir dels 
coneixements que té el participant els traduïm en unes 
eines per consolidar la venda. 
 
Els participants han realitzarat els seus propis suports 
corporatius com a eina de promoció, comunicació. En 
definitiva, seran el seu propi departament de Màrqueting. 
Orientat a solucions i a problemes específics, necessari 
perquè el negoci funcioni amb eines senzilles i eficaces, 
garantint part de l’èxit al donar a conèixer el 
producte/servei al mercat. 
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 QUÈ S’HA TRACTAT DURANT EL SEMINARI? 

 

 DESENVOLUPAR EL PLA DE MARKETING A LA PRÀCTICA. 

 L’ESSÈNCIA EN DUES PARAULES. LA MARCA. 

- Concepte 

- Identitat i imatge corporativa. Estratègia de diferenciació 

- Programa identitat corporativa. Suports corporatius. 

 FORMES DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ MITJANÇANT UN POSICIONAMENT 
CORRECTE. 

 COM VENDRE EL PRODUCTE/ SERVEI AMB ELS SUPORTS CORPORATIUS. 

 SEGUIMENT I CONSOLIDACIÓ DE LES PROMOCIONS/ OFERTA PER LA VENDA. 
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BLOC 
2 

SEMINARI EN MÀRQUETING EN PUNT DE VENDA 

 

TÍTOL DE LES SESSIONS El Visual Màrqueting al Punt de Venda 

OBJECTIU ESPECÍFIC 

Aconseguir que els participants coneguin i facin ús dels 
fonaments del Màrqueting visual aplicat al punt de venta amb 
l'objectiu d'augmentar la seva rendibilitat (incrementar les 
ventes, fidelitzar clients, potenciar la imatge corporativa, etc.) 

NÚMERO DE SESSIONS 2 sessions de 4 hores. 

DOCENT Maria Pons 

METODOLOGIA 

Es tracta de dues sessions teòriques amb activitats 
pràctiques.   
 
El contingut del seminari s’ha il·lustrat amb imatges i es 
confronta amb els participants per mitjà d'activitats. 

 

 QUÈ S’HA TRACTAT DURANT EL SEMINARI? 

 

 QUÈ ÉS EL MÀRQUETING VISUAL. 

- Breu introducció històrica. 
- Els camps d'acció del màrqueting visual. 
- El màrqueting visual aplicat al punt de venta. 

 

 FONAMENTS D'UN PROJECTE DE MÀRQUETING VISUAL. 

- Definir l'enunciat o el tema a comunicar, és a dir, què comunicar. 
- Definir el concepte de disseny, és a dir, com ho comunico. 

 

 FONAMENTS DEL LLENGUATGE VISUAL APLICAT A L'ESPAI. 

- Els elements bàsics del llenguatge visual aplicat a l'espai. 
- Com crear enunciats per mitjà del llenguatge visual aplicat a l'espai. 

 

 EL MÀRQUETING VISUAL  APLICAT AL PUNT DE VENTA. 

- L'ús del llenguatge visual per potenciar la imatge corporativa, 
l'estratègia comercial i incrementar les ventes. 
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- Com aplicar el màrqueting visual al nostre punt de venta: un aparador, 
un estand o una parada de fira, un acte promocional, etc. 
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TÍTOL DE LES SESSIONS Les 23 tècniques bàsiques del Màrqueting Digital. 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Aconseguir que els participants siguin capaços de crear el pla 
d’acció Online de la seva empresa i d’executar-lo. 

NÚMERO DE SESSIONS 5 sessions de 4 hores. 

DOCENT Montserrat Peñarroya 

METODOLOGIA 
Durant les sessions s’han realitzaran diversos exercicis 
pràctics per a que puguin desenvolupar i executar el pla 
d’acció de la seva empresa basat en eines presents a Internet.  

 

 QUÈ S’HA TRACTAT DURANT EL SEMINARI? 

 

 QUÈ ÉS LA WEB 2.0?  

- Quina diferència hi ha entre la Web 2.0 i la Web 1.0?  
- Descobrirem com hauria de ser el nostre lloc Web per a considerar-se 

2.0.  
 

 EL COMERÇ ELECTRÒNIC 

- Veurem què és el comerç electrònic i les diferents maneres de 
practicar-lo. 

- Veurem com en podem crear un i analitzarem les diferents solucions 
per veure quina s’adapta més a la nostra empresa. 

- Analitzarem els factors clau d’èxit dels comerços electrònics que 
funcionen. 
 

 EL BENCHMARKING 2.0  

- Veurem com podem conèixer la nostra posició respecte altres llocs 

BLOC 3 SEMINARI EN MÀRQUETING DIGITAL I COMERÇ ELECTRÒNIC 
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Web d’empreses com la nostra, quines variables hauríem d’analitzar i 
com podem descobrir, avaluar i analitzar les accions 2.0 que estan 
duent a terme.  
 

 COM ATRAURE VISITES AL LLOC WEB  

- Veurem com podem aparèixer als cercadors sense haver de pagar 
(SEO). També veurem com funciona la publicitat en els cercadors (SEM) 
i en altres llocs Web i parlarem sobre l’E-mail Màrqueting, la presència 
en directoris i les relacions públiques Online.  
 

 CONVERTIR VISITES EN CLIENTS  

- Explicarem què és la usabilitat i les diferents normes i tècniques que cal 
aplicar per a que el nostre lloc Web pugui ser utilitzat per qualsevol 
persona.  

- Veurem com maximitzar la conversió i transmetre confiança a les 
nostres visites.  
 

 LA WEB 3.0  

- Mostrarem com està evolucionant la Web 2.0 per esdevenir el que ja 
s’anomena la Web 3.0 i que té com a base els dispositius mòbils, la 
geolocalització i la realitat augmentada.  
 

 LA ANALÍTICA WEB  
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BLOC 
4 

SEMINARI EN GESTIÓ DE LA REPUTACIÓ A INTERNET 

 

TÍTOL DE LES SESSIONS Gestió de la reputació i visibilitat de la marca. 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Aconseguir que els participants gestionin les xarxes socials de 
la seva empresa, per tal de donar visibilitat al seu negoci, i 
gestionar-ne la reputació a nivell online. 

NÚMERO DE SESSIONS 3 sessions de 4 hores. 

DOCENT Helena Casas 

METODOLOGIA 

Els participants poden assistir a les sessions amb els seus 
ordinadors portàtils. Durant les sessions s’han realitzat 
diversos exercicis pràctics per a que els participants puguin 
gestionar la reputació de les seves empreses a la xarxa.  

 

 QUÈ S’HA TRACTAT DURANT EL SEMINARI? 

 

 INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE LA REPUTACIÓ ONLINE 

- Visibilitat online dels valors de Marca.   

- Punt de partida del nostre Branding per gestionar-lo a través de la 
Xarxa. Storytelling. 

- Imatge a la xarxa. Corporativisme. 

 FACEBOOK 

- Creació de la Fan Page. Configuració i gestió. 

- Accions de Maketing: promocions, publicitat, esdeveniments, connexió 
amb altres xarxes... 

- Com dinamitzar la pàgina. 

- Bones pràctiques en la comunicació empresarial a Facebook. 

 

 TWITTER 

- Tipus de comunicació. Seguidors i Seguint.  
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- Tècniques específiques de la xarxa. 

- Bones pràctiques en la comunicació empresarial a través de Twitter. 

 LINKEDIN 

- Configuració i Gestió del perfil personal.  Networking. 

- Contactes, grups i participació. 

- Creació de la Pàgina d’empresa. Informació, publicacions... 

 GOOGLE+ 

- De Google Places al perfil d’empresa a Google+ 

- Gestió i la seva importància. 

- Hangouts. 

 YOUTUBE 

- Breu Introducció al Vídeo Màrqueting. 

- Configuració del Canal. 

- Rellevant per al nostre posicionament SEO. 

 PINTEREST 

- Ús d’aquesta Xarxa Social en creixement. 

- Transmissió dels valors de Marca a nivell visual. 

 

 RESULTATS ESPERATS 

 

1 20 empreses han participat en els seminaris. 

2 30 persones treballadores participen en el seminaris 

3 15 empresaris realitzen el seu pla de màrqueting 

4 90% d’assistència dels participants a les sessions 

5 Informe de desenvolupament dels seminaris. 
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 RESULTATS ACONSEGUITS 

 

1 21 empreses han participat en els seminaris. 

2 22 persones treballadores participen en el seminaris 

3 10  empresaris realitzen el seu pla de màrqueting 

4 80 % d’assistència dels participants a les sessions 
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 VALORACIÓ DELS RESULTATS 

 

La valoració d’aquest seminari, en termes generals és positiva. Tant des del punt de vista de la 

participació i la satisfacció de les empreses, com de la organització del mateix. 

Hem tingut una participació molt correcta principalment empreses vinculades al sector 

agroalimentari i donat les sol·licituds s’han ampliat a altres empreses que no estan 

directament relacionades amb el sector però creiem del tot imprescindible de la seva 

assistència.  

Pensem que els continguts han estat adequats i així ens ho han fet saber també les empreses. 

S’ha valorat que en les properes edicions es realitzi un assessorament individualitzat, un 

apartat que genera molt de valor afegit al seminari, i que per part del projecte “Al teu gust, 

aliments del Pallars”, hem incorporat en els seminaris que es realitzaran durant l’any 2015. 

Estem satisfets amb la professionalitat de l’empresa i els seus ponents. 
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 CALENDARI DE LES SESSIONS DEL SEMINARI 
 

 SEMINARI BÀSIC EN MÀRQUETING I VENDES 

 Professora:  Olga Boada 5 sessions 

1º Sessió Dijous 13/03/14 de 16 a 20 h. 

2º Sessió Divendres 14/03/14 de 10 a 14 h. 

3º Sessió Divendres 14/03/14 de 16 a 20 h. 

4º Sessió Dijous 20/03/14 de 16 a 20 h. 

5º Sessió Divendres 21/03/14 de 10 a 14 h. 
 

 SEMINARI EN MÀRQUETING EN PUNT DE VENDA 

 Professora:  Maria Pons 2 sessions 

1º Sessió Dijous 27/03/14 de 16 a 20 h. 

2º Sessió Divendres 28/03/14 de 10 a 14 h. 
 

 SEMINARI EN MÀRQUETING DIGITAL I COMERÇ ELECTRÒNIC 

 Professora:  Montserrat Peñarroya 5 sessions 

1º Sessió Dijous 03/04/14 de 16 a 20 h. 

2º Sessió Divendres 04/04/14 de 10 a 14 h. 

3º Sessió Divendres 04/04/14 de 16 a 20 h. 

4º Sessió Dijous 10/04/14 de 16 a 20 h. 

5º Sessió Divendres 11/04/14 de 10 a 14 h. 
 

 SEMINARI EN GESTIÓ DE LA REPUTACIÓ A INTERNET 

 Professora:  Helena Casas 3 sessions 

1º Sessió Dijous 24/04/14 de 16 a 20 h. 

2º Sessió Divendres 25/04/14 de 10 a 14 h. 

3º Sessió Divendres 25/04/14 de 16 a 20 h. 
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 FULLETÓ DEL SEMINARI 
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 VALORACIONS DE LES SESSIONS 

 

 
OLGA BOADA 

 

MARIA PONS 

 

MONTSERRAT 

PEÑARROYA 

 

HELENA 

CASAS 

 

Els continguts, mitjans audiovisuals i 

material de consulta proposats, són 

adequats als continguts de l'acció 

formativa demanada? 

75% Sí 

 

 

25% 

No 

del 

tot 

 

75% Sí 

 

 

25% 

No del 

tot 

 

88,89 

%Sí 

 

 

11,11% 

No del 

tot 

 

88,8

9 

%Sí 

 

 

11,11

% No 

del 

tot 

L'acció formativa ha permès el 

desenvolupament d'habilitats i 

competències professionals en la 

millora de la seva empresa? 

100% Sí 

 

75% Sí 

 

 

25% 

Altres 

 

66,6

7% 

Sí 

 

 

22,23

% 

Basta

nt 

 

 

11,1

0% 

No 

del 

tot 

 

66,6

7% 

Sí 

 

 

33,33

% 

Basta

nt 

Com s'ha assabentat del curs? 

 

75% Al teu gust 

 

55,55% Ajuntament de Tremp 

 

25% altres 44,45% Altres 

Creu que l'aula és adequada per fer-

hi aquest tipus de formació? 

50% Sí 

 
55,56% No del tot. Millorar l'aula 

50% No 44,44% Sí 

Estàs satisfet amb l'acció formativa 

realitzada? Per què? 

 

100% 

 

88,89% Sí 

 

11,11% No del tot 
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0
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10

Coneixement de la matèria

Capacitat didàctica

Enfocament aplicat

Interacció amb els participants

 

 

 

 MATERIALS DE LES SESSIONS I PONÈNCIES 

 

S’adjunten com a annex 
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 QÜESTIONARIS DE SATISFACCIÓ 

                                                                            

ENQUESTA D’AVALUACIÓ SEMINARI MÀRQUETING I VENDES 

 
Un cop finalitzats els seminaris, i amb l'objectiu de millorar properes accions formatives, us 
agrairíem que ens contestéssiu a les següents preguntes de valoració, en relació a les diferents 
accions realitzades 
 

Seminari bàsic en màrqueting i vendes. Olga Boada 
 
Puntua del 0 al 10 les professionals que han participat al curs (0= valoració molt 
negativa; 10= valoració molt positiva) 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coneixement de la matèria            

Capacitat didàctica            

Enfocament aplicat            

Interacció amb els participants            

 
Els continguts, mitjans audiovisuals i material de consulta proposats, són adequats als 
continguts de l’acció formativa demanada?  
 Sí 
 Bastant 
 No del tot. Per què? _________________________________________________________ 
 No. Per  què?______________________________________________________________ 
 
 
L’acció formativa ha permès el desenvolupament d’habilitats i competències 
professionals en la millora de la seva empresa? 
 Sí 
 Bastant 
 No del tot. Per què? _________________________________________________________ 
 No. Per  què?_______________________________________________________________ 
 
 

Seminari bàsic en punt de venda. Maria Pons 
 
Puntua del 0 al 10 les professionals que han participat al curs (0= valoració molt 
negativa; 10= valoració molt positiva) 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coneixement de la matèria            

Capacitat didàctica            

Enfocament aplicat            
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Interacció amb els participants            

 
Els continguts, mitjans audiovisuals i material de consulta proposats, són adequats als 
continguts de l’acció formativa demanada?  
 Sí 
 Bastant 
 No del tot. Per què? _________________________________________________________ 
 No. Per  què?______________________________________________________________ 
 
 
L’acció formativa ha permès el desenvolupament d’habilitats i competències 
professionals en la millora de la seva empresa? 
 Sí 
 Bastant 
 No del tot. Per què? _________________________________________________________ 
 No. Per  què?_______________________________________________________________ 
 
 

En relació a la informació i comunicació 
 
Com s’ha assabentat del curs? 
____________________________________________________________________________ 
 
Creu que l’aula és adequada per fer-hi aquest tipus de formació? 
 
 Sí   
 No del tot. Per què? _________________________________________________________ 
 No. Per  què?_______________________________________________________________ 
 
 
Estàs satisfet amb l’acció formativa realitzada? Per què? 
 
 Sí   
 Bastant 
 No del tot. Per què? _________________________________________________________ 
 No. Per  què?_______________________________________________________________ 
 
 
Quins suggeriments proposaria? (Aprofundiment en algunes de les sessions/altres 
accions, etc.? 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Moltes gràcies per la seva col·laboració 

 

   
 
 Aquesta acció està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball a les 7 
comarques i amb el finançament del Servei Públic d'Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu. 
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 MATERIAL FOTOGRAFIC DE LES SESSIONS 
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 CV DOCENTS 

 OLGA BOADA  

 

Llicenciada en Direcció i Administració d’Empresa per la 

Universitat d’Humberside (UK). Llicenciada en Gestió Comercial i 

Marketing. ESIC. València 

Postgrau en Direcció de Vendes (PSDV-ESIC).Cursa gestió de 

programes en turisme rural. Realitza programes 

d’agroalimentació. ECA Más Bové. Becada pel COPCA va treballar 

a A&A Wines, Guilford (Anglaterra). 

És fundadora i Directora de Vibo 8 marketing. Empresa especialitzada en  vendes i marketing i 

assessorament a autònoms, emprenedors i pimes. 

Consultora, Speaker i docent ha impartit cursos a diferentes entitats: 

 C.I.E: Centre de Iniciatives Empresariales, Valls (Tarragona): 

Cursos per a emprenedors dins el Marketing,  comunicació, direcció    d’equips, 

branding personal i técniques 

 CEPTA 

Tècniques de negociació i venda. Direcció i Conducció d’equips. 

 Cambra de Tarragona 

 Curs d’economia i comerç internacional. 

 Mas Carandell 

Projecte Omeyzama. Dones emprenedores. 

 Montsià Actiu/ Consell Comarcal Ribera d’Ebre. 

 Projecte a les 7 comarques: “Consumering, èxit comercial en el sector agrari”. 

 

Ha participat en projectes d’estudi de mercat del sector del moble pel Corte Inglés, formant 
part de l’equip d’investigació i del comercial. Ha desenvolupat projectes de l’oli dins el sector 
gourmet posant-lo en funcionament i a nivell de Direcció Comercial, tant nacional com 
internacionalment.  

 

Ha creat el departament de marketing dins del Club Melià. Assessora l’imatge corporativa i 
promocions dins del sector de la cosmètica, sector agroalimentàri,  restauració i turisme. 
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Actualment està portant a terme el desenvolupament d’un projecte de casa rural. 

Més informació sobre l’Olga: www.vibo8marketing.com 

 

 MARIA PONS  

 

Especialista en disseny d'espai. Graduada en art dramàtic, 

especialitat d'escenografia, per l'Escola Superior d'Art Dramàtic 

de Barcelona. Graduada en art i disseny, especialitat de disseny 

d'espais interiors, per l'escola Llotja i l'escola Massana. Premi 

Institut del Teatre a millor projecte de Teatre Visual per Alades 

Paraules, una instal·lació teatre.  

Com a dissenyadora d'espai s'ha especialitzat en el disseny de 

l'espai corporatiu: aparadors, estands firals, actes empresarials, 

interiors comercials, entre altres i l'espai de ficció: escenografies per teatre, direcció d'art per 

cinema, ambientacions temàtiques per a celebracions, etc. 

Aquests són alguns dels últims projectes en disseny de l'espai: 

 Disseny i direcció d'obra de l'espai interior de la perruqueria Long &amp; Short, 
Amposta. 

 Disseny de l'espai per a l'acte de presentació de la revista digital Terres Magazine i el 
Festival Litterarum a les Cotxeres del Palau Robert, Barcelona. 

 Direcció d'art al migmetratge de ficció Au però au, dirigit per Guillermo Barberà i 
produït per Films Nòmades. 

 Direcció d'art dels espais de ficció de La ciutat del riu, campanya publicitaria per a 
promocionar la ciutat d'Amposta com a destí turístic esportiu. 

 Escenografia i il·luminació a La revoltosa, sarsuela estrenada a la V Festa del Mercat a 
la Plaça, Amposta. Dirigida per Jacqueline Biosca.(maig 2013) 

 Il·luminació de Viatge a la lluna, un espectacle multidisciplinari de Xavier Montsalvatge, 
Josep Mari Espinàs, Albert Guinovart i Pau Miró interpretat per la Murtra Ensemble. 
Dins la programació de Temporada Alta, Teatre de Bescanó, Girona. (desembre 2011) 

 

Codirecció de la convocatòria XYZ. Una convocatòria d’instal·lacions en emplaçaments 

singulars del Delta de l’Ebre. Organitzat per Lo Pati, Centre d'Art Terres de l'Ebre, Amposta. 

http://www.lopati.cat/ca/projectes/xyz/34/ 

En l'actualitat combina la realització de projectes de disseny d'espai amb la docència. Els 

cursos que imparteix tracten diferents aspectes del llenguatge de l'espai i s'adapten a les 

necessitats de cada col·lectiu; comerciants, artesans, artistes i dissenyadors. 

Ha realitzat cursos de disseny de l'espai escènic, d'aparadors i visual merchandising i de creació 

d'instal·lacions artístiques. 

http://www.vibo8marketing.com/
http://www.lopati.cat/ca/projectes/xyz/34/
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Ha col·laborat amb l'Antena del coneixement de la Universitat Rovira i Virgili, l'àrea de comerç 

i l'àrea de cultura de l'ajuntament d'Amposta, Lo Pati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre i 

l'Institut del teatre. 

Més informació sobre la Maria:  www.lefimera.com 

 MONTSERRAT PEÑARROYA  

 

Especialista en Marketing Digital. Graduada en Turisme, amb 

un Postgrau en Comerç Exterior i Marketing Internacional, i un 

Màster en Societat de la Informació. 

Directora de l’Institut d’Investigació 3iSIC (Institut 

Internacional per a la Investigació de la Societat de la 

Informació i el Coneixement) i també és directora de 

l’empresa Quadrant Alfa especialitzada en formació i 

investigació en el camp del Marketing Digital. 

Na Montserrat ha estat també sòcia fundadora i Directora General de l’empresa Comercio 

Digital, S.A. que engloba entre altres, SoloStocks.com el major mercat B2B d’Espanya i que 

pertany al Grup Intercom (creadors d’Infojobs, Softonic, eMagister, etc.). També ha estat CEO 

de Noticias.com i sòcia fundadora de diverses empreses relacionades amb Internet com 

GEAIPC (una consultora en Marketing Digital), ALT64 (l’empresa que importa a Espanya els 

Eyetrackers [monitors d’ordinador que funcionen amb la mirada]), entre altres. 

És professora de Marketing Digital i de eBusiness en Màsters i Postgraus de diverses 

universitats: 

 UAB - Escola de Postgrau: 

- Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució (2 edicions l’any). 

- Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals (3 edicions l’any). 

- Master in Euroasian International Business (impartit en Anglès) (2 edicions 

l’any). 

 UAB - Escola Universitària de Turisme i Hosteleria 

- Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis. 

 UPF - ESCI 

- Màster en Cercadors (online) 

- Postgrau en Gestió Cultural 

 Universitat de Barcelona 

- Màster en eTourism (al CETT) 

http://www.lefimera.com/
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- Postgrau en Turisme Cultural (al IL3) 

- Màster en Globalització (al CEI) 

També imparteix classes a: Universitat Politècnica de València, Universitat de Girona, La Salle, 

Cambra de Comerç de Barcelona (i en quatre cambres més), ACC1Ó, ICIC – SDE, Agència 

Catalana de Turisme, Col·legi Oficial de Bibliotecaris, entre altres.  

És l’autora de la “Guia de Comerç Electrònic” editada per la Cambra de Comerç de Barcelona i 

PIMESTIC i l’autora de “Marketing Electrònic per a Turisme Cultural” de l’Editorial Vitel·la. 

Més informació sobre la Montserrat:  www.montsepeñarroya.com 

 HELENA CASAS  

 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut, a ISEP. 

Máster en Marketing Digital i Comerç Electrònic, Barcelona 

International Management Business School (BIMBS). 

Consultora, Speaker, Docent i Investigadora en Marketing Digital i 

Marca Personal i Reputació Online de les Empreses, a través de 

les xarxes socials i les eines 2.0.  

Especialista en Benchmarking Digital, en gestió de projectes per 

implementar la presència de les empreses a Internet i en dinamitzar comunitats d’usuaris.  

Sotsdirectora de Quadrant Alfa, on colabora amb na Montserrat Peñarroya en varies vessants, 

com ara els cursos de creació Web Corporatives amb WordPress a www.WordPressBCN.com  

És professora de Màrqueting Digital, i Tutora de Projectes, a diferents Màsters i Postgraus: 

 UAB - Escola de Postgrau: 

- Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució (4 edicions l’any, 

2 en castellà i 2 en angles). 

- Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals 4 edicions l’any, 2 en 

castellà i 2 en angles). 

 BIMBS – Barcelona International Management Business School 

- Màster en Marketing Digital i Comerç Electrònic  (2 edicions l’any).  

També és col·laboradora docent a l'UdG, ESDi, ESCI, IQS i altres entitats com ara la Cambra de 

Comerç de Sabadell, Generalitat de Catalunya, etc.      

Més informació sobre l’Helena: www.helenacasas.com 

http://www.montsepeñarroya.com/
http://www.wordpressbcn.com/
http://www.helenacasas.com/

