El relat dels establiments i
productors rurals. Com el
construïm i com el difonem?
Jornada tècnica en línia
Dijous 29 d’abril de 2021

Presentació
En l’empresa rural i en qualsevol altre àmbit,
hem de ser conscients que un dels aspectes
importants en el moment de vendre els nostres
productes o serveis és el llenguatge que
s'utilitza, com es construeix i com el difonem.
Actualment, amb la universalització d’internet,
les empreses rurals que hi són presents han
de tenir en compte que no es poden dirigir als
clients i seguidors de la mateixa manera que
ho farien amb altres canals de comunicació.
Amb l’“storytelling”, o “art de construir
històries”,
les
empreses
dissenyen
i
construeixen continguts que són emocionants,
fàcils de recordar i de compartir. Amb aquests
relats de disseny poden captar l’atenció del
públic i persuadir-lo de les bondats dels
productes i serveis.
Amb el “copywriting” aprendrem eines
pràctiques per aprendre a redactar textos amb
ganxo, coherents i basant-nos en els vostres
valors a les xarxes socials.
La jornada s'inclou dins el seminari tècnic:
Aspectes estratègics per a la comercialització i
distribució del producte local, un conjunt de 3
sessions virtuals que acullin diferents
temàtiques relacionades amb el màrqueting, la
comercialització i la distribució per als
establiments rurals.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
19.00 h Presentació de la jornada
Sr. Roger Bosch Batlle. Director de la Incubadora d’Empreses de
Bell-lloc d’Urgell.
19.05 h “Storytelling” per atreure més clients al teu establiment turístic
o botiga rural
Sr. Francesc Ponsa Herrera, periodista, consultor, formador i doctor
en comunicació social. Professor de Storytelling a la Universitat
Pompeu Fabra i de comunicació corporativa i institucional a la UOC.
20.30 h “Copywriting rural”: Aprèn a escriure textos amb ganxo per a la
web i per a xarxes socials d'àmbit rural
Sra. Montse Díaz Peraire, copywriter i redactora creativa.
22.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Roger Bosch Batlle. Director de la Incubadora d’Empreses de
Bell-lloc d’Urgell

La jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per més informació podeu contactar amb el Sr. Roger Bosch
(A/e: roger@bell-lloc.cat)
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