
Pla de Formació
per a la 
digitalització
del comerç de Gavà 
2023



Objectius
del Pla de 
Formació

Incrementar la presència online dels establiments de Gavà tenint en compte el grau de 

maduresa digital de cada negoci.

Fomentar un espai de consum electrònic local notori i sostenible.

Descobrir nous conceptes comercials, tendències actuals en relació a la digitalització 

dels negocis i en com portar una gestió sostenible d’aquest.

1.

2.

3.
Facilitar eines per crear una estratègia de comunicació i màrqueting online de 

l’empresa, a nivell de planificació i utilització de diferents eines disponibles.

Compartir experiències i sinergies entre els i les empresaris/àries participants en 

el Pla de Formació.

4.

5.



Programa formatiu d’itineraris personalitzats (25 places)

1

Convocatòria
i inici d’inscripcions

Període del 25 al 17 de febrer

Formulari
Maduresa Digital

Els comerços hauran d’omplir el 
formulari i realitzar les 

inscripcions del programa.

2

Sessió Diagnosi
comercial personalitzat

Període del 30 de gener
al 27 de febrer

• Format videoconferència
• 2 hores per establiment.
• Anàlisi previ de la presència 

online gràcies a la 
informació del formulari.

• Recomanacions I 
optimització d’eines I 
tècniques

Una vegada realitzat el formulari, l’assessor es posarà
en contacte amb el comerç per citar un dia
i hora per la sessió de diagnosi.

3

Sessions Formatives

4

Assessorament
personalitzat

Període del 28 de febrer
al 7 d’abril

• Assessorament en format 
videoconferència amb
possibilitat de ser presencial.

• Dues hores per 
establiment.

5 6

Informe Final

24 d’abril

• Recull dels itineraris de les 
entrevistes amb els 
comerços i propostes de 
millora mitjançant un 
document personalitzat per 
a cada comerç del pla de 
formació.

• Resultats de les enquestes 
de valoració de cada taller.

• 3 tallers formatius grupals.
• Format presencial.
• Oberts a tot el comerç
• 3 hores de durada cada taller dividit en 

dues sessions de 1:30h .
• Obligatori realitzar mínim una formació. 

Retail Tour

13 I 14 de març

• Activitat opcional i oberta a 
tot el comerç de la ciutat.

• Activitat amb cost.
• Sessió presencial prèvia 7 

de març.
• Sessió presencial de 

conclusions 21 de març.
• 15 places.

Formació 2

Impulsa el negoci i 
fidelitza clients
amb Instagram

21 i 23 de març

Formació 3

Ja tinc web i ara 
què? Coneix el 

Màrqueting Digital

28 i 30 de març

Formació 1

Eines de Google 
pel comerç digital 

28 de febrer i
2 de març


