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Curso de Marca Dixital.

Claves para un lanzamento exitoso

Data: do 23 ao 26 de marzo de 2020  
Lugar: Fundación CEL - Iniciativas por Lugo



Claves do curso



Cómo será o curso?

Desenvolver unha imaxe adecuada en 
contornas dixitais é unha das mellores 
inversións que pode acometer calquera 
emprendedor para o seu proxecto ou 
empresa. 

Neste curso descubrirás a estratexia de 
marca que todo emprendedor debería ter en 
conta á hora de levar ao ámbito dixital a súa 
empresa, proxecto ou produto dunha forma 
exitosa. 

La formación impartirase por un experto 
profesional do sector de forma presencial e 
baixo un formato eminentemente práctico. 

Aprenderás a:

Entender a importancia de desenvolver a túa marca dixital

Trazar o teu propio plan de marca dixital

Coñecer as principais ferramentas das que dispós

Lanzar unha web de forma profesional

Ter fundamentos de uso de redes sociais

Coidar a túa reputación dixital

O curso realizarase nas instalacións da Fundación  CEL - 
Iniciativas por Lugo (Pazo de Feiras e Congresos) en 
horario de tarde do 23 ao 26 de marzo de 2020.  

É gratuíto pero as prazas limitadas polo que se 
reservarán a través de rigorosa orde de inscrición a 
través da seguinte ligazón:

982 284 150 formacion@fundacioncel.org

INSCRÍBECHE AQUÍ

mailto:formacion@fundacioncel.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKwmu7n_hJHU-QoZ8ladPMGEqqvhoXP_stq2qXPbHWo1UiVw/viewform?usp=sf_link


Índice de contidos



Sesión I: 23 de marzo | 16:00 a 20.00 h. 
A túa marca, a túa alma dixital 
————————————————————————————— 

Estratexia de naming e logo 
Elevator Pitch 
Fundamentos de marketing Dixital 
Plan de Marketing Dixital 
Casos de éxito

Sesión II: 24 de marzo | 16:00 a 20.00 h. 
A túa web, o teu centro neurálxico 
————————————————————————————— 

Dominio 
Hosting 
CMS 
Deseño 
Contidos

Sesión III: 25 de marzo | 16:00 a 20.00 h. 
As túas redes, os teus brazos e pernas 
————————————————————————————— 

Fundamentos Social Media 
Que publicar 
Como publicar 
Cando publicar

Sesión IV: 26 de marzo | 16:00 a 19.00 h. 
A túa reputación dixital, o teu perfume 
————————————————————————————— 

Fundamentos reputación dixital 
Ferramentas 
Crises de reputación 
Casos de éxito e práctica


