
                 

 

Les xarxes socials ja formen part de la major part d’empreses incloses les PIMEs, els autònoms i emprenedors. Tot 
i així no sempre es defineix una estratègia ni es coneix com treure el màxim rendiment de les eines 2.0. La 
optimització de l’ús del “social media” és clau per realment innovar i millorar la productivitat i les vendes.  
  
Per tal d’aclarir aquests punts, us convidem a una jornada on comptarem amb destacats ponents: 
  
Dolors Reig, reconeguda experta en social media, editora de El Caparazón, ponent destacada i professora de la 
UOC, entre altres.  
  
Santi Rius, assessor en Màrqueting per a Internet i Xarxes Socials de la Cecot i director de Creat360, mostrarà 
com la geolocalització pot millorar el nostre negoci i introduirà la premiada xarxa social Grera, el “Facebook” de les 
empreses. 
  
Alex Rubio, gerent de Technical Racing Products, recentment guardonada amb el premi de millor Empresa 2.0 a la 
Nit de l’empresari 2011 
  
La jornada està organitzada per Fundació Cecot Innovació amb el suport d’ACC1Ó. 
  
Us hi esperem! 
 
Dia: Dimarts 22 de Novembre de 2011 
Hora: de 09:45 h a 13:00 h 
Lloc: Aula Magna. Seu de la Cecot · C/ Sant Pau, 6 · 08221 Terrassa (BCN) 
Adreçat a: Gerents, directors de màrqueting, comunicació, tècnics del sector TIC. 
  

PROGRAMA 
09:45-10:00 Recepció assistents 

10:00-10:05 Benvinguda a càrrec de Ramon Pujals, consultor de FCI. 

10:05-11:00 
Optimització de la nostra presència a les xarxes socials.  

Dolors Reig, consultora Social Media i professora a la UOC 

11:00-11:30 
La teva empresa i la Geolocalització: de global a local amb Foursquare.  

Santi Rius, assessor en màrqueting online i Xarxes Socials, director de Creat360 i 
professor a EUNCET 

11:30-12:00 Cafè relacional (Edifici central) 

12:00-12:30 
Xarxes socials per a Pimes: Grera, una proposta catalana.  

Santi Rius 

12:30-13:00 
Cas pràctic emprenedor 2.0 “Technical Racing Products” 

Alex Rubio, gerent de TRP. Premi millor empresa 2.0 a la Nit de l’empresari 2011  
13:00-13:15 Torn obert de preguntes i cloenda. 

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
Registreu-vos omplint aquest formulari 

(capacitat limitada) 

 

Tel. 93 736 60 05 
Fax 93 736 60 11 
www.fci.cat 
 

 

Seu central 
Sant Pau, 6 
08221 Terrassa (Bcn) 
Tel. 93 736 11 00 
Fax 93 736 60 14  

Edifici TEC22@ 
Veneçuela, 103 
08019 Barcelona 
Tel. 93 266 70 68 
Fax 902 55 05 16  

  


